
 
 
 
 
 
 

 

Studenterlauget 

Bestyrelsen  
Agenda – Bestyrelsesmøde 15.05.2019  
 
 
1. Valg af ordstyrer  
Casper Stærmose  
 
2. Valg af referent  
Bolette Brix 
3. Besøg af Mathias (MD) 
Forventningsafstemning:  
Bestyrelsen forventer bedre samarbejde mellem bestyrelse og direktion. 
Vigtigt er at kigge på kommunikationen. Bestyrelsen skal være mere 
med inde i driften – ansvarsområder. Man skal være opsøgende: 
opfølgning af møder, synlighed på kontoret. Referat fra alle 
direktionsmøder skal sendes videre til bestyrelsen.  
Idé: én fra bestyrelsen sidder med til møde i direktionen (medlemmer 
skiftes), kunne være et bestyrelsesmedlem alligevel sidder på kontoret 
eller evt. invitere hinanden. 

 
Bestyrelsen skan lave en klar aftale med direktionen så 
kommunikationen ikke er ensporet. God idé at være opsøgende og 
tilbyde sin hjælp og nysgerrighed à gælder både bestyrelsen + 
direktionen.  
Kommunikation skal give mening. Man behøver ikke mødes hvis der er 
ikke noget konkrete at snakke om. Referater fra alle møder bliver 
arkiveret i et sted hvor alle bestyrelses og direktionens medlemmer kan 
finde dem. Bestyrelsen vi få indsigt i økonomien og budgetterne, hvad 
er der penge til.  
 
Projekter: Det går overordnet godt, aftaler bliver lukket som ønsket.  
 Aarhus BSS-case Academy, det er AU der har taget initiativ til at 

oprette det. 
 Commcase: Hvem skal være med som case virksomhed 
 Rusugen: 3 timers fagligt indhold + rundvisning i Nobel  
 Klubben: Kæmpet med brutto avancen nede i klubben, Hanghøj er 

ved at lave et lagerstyringssystem, Ved at undersøge en pris for et 
system til det, ansatte og medlemmer, SL-rabat – man kan kun købe 
én øl pr. kort afgangen, kande øl er der ikke rabat på længere. 
Grunden til dette er for lav brutto avance.  

 Café inn: Nye grønne medarbejderkort, udskiftning af personale, 
Morten arbejder hårdt på at ombygge i kantinen, alt er godkendt 
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Bestyrelsen men der mangler den endelige godkendelse hos AU, mail på AU-
ansatte så vi kan lægge pres på i forhold til at få projektet med 
ombygning i gang.  

 Campus 2.0: Realitet i 2025, kommer mere info senere. 
 Kontoret: SL-repræsentanter er blevet afskaffet, ny hjemmeside og 

håndbog er i pipeline, GDPR internt og eksternt,  bedre til at tjekke 
medarbejderkort (instruktorer medarbejderkort kører fra september 
til september, anden farve – hver sommer skifter det farve).  

 SL festudvalg: Hvad skal der ske når formand & næsteformand 
stopper, det er noget skal fortsætte hele året, kommer ud og kender 
folk og repræsenterer SL. 

 Initiativ (NYT): Gerne vil inddrage medlemmer mere, 
Facebookopslag, ned og stå i øvre S, give kaffe + tale med 
medlemmer. Formålet med dette: ud med de events der arrangeres 
så medlemmerne ser det. Vigtigt at opdater filmen på skærmene, og 
være aktiv på Instagram + LinkedIn.  

 
4. Uddelegering af ansvarsområder 
Imod: Før vi gør det, skal der være klare retningslinjer. Man skal 
overveje hvad kan der gøres med kommunikationen rundt i områderne 
og hvor ofte vil man prikke folk på skolen.  
For: Der kan bygges videre på områder til næste år hvis man ved hvad 
der foregår, det skaber kontinuitet. Problem kan være hvis man ikke kan 
få fat i folk. Man skulle bruge samarbejde til at opbygge strategien. 
Involvere hele direktionen i vores arbejde.  

Managing Director  Iida  
SL-kontor Helene 
Klubben Andreas  
Caf’inn  
Finansiel Manager 
+ Økonomiansvarlig 

Helene  

Kommunikation  Thomas  
IT Bolette  
Projects Marie  
BR  Maria  

 
 
5. Offentliggørelse af jer som bestyrelse 
Man vil gerne give professionelt udtryk. Nedenunder er plan for hvordan 
vi skal få kommunikeret den nye bestyrelse ud til medlemmer. Følgende 
initiativer skal følges op på næste møde:  
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Bestyrelsen - Hør FM om der er penge til at lave noget hyggeligt som 
bestyrelsen kan give til medarbejdere  

- Billeder på Instagram + andre medieplatforme 
- Billeder gennem året af den daglige drift + strategitur  
- Instagram takeover 

 
Promoplan  Rammer for kommunikationen  

1. Ekstern kommunikation: 
Billede (opslag)  

- Bestyrelsen 
(gruppebillede) + tekst på 
instagram, LinkedIn, 
facebook   

2. Intern kommunikation: 
Initiativer  

- Give, øl, pizza osv. 
(Kontakt med Nick) 

- Torsdag fra 16-18 d. 23. 
maj.  

3. Ekstern løbende 
kommunikation 

- Billeder af vores dagligdag 
gennem året  

- Forventning af 
medarbejderne (internt i 
SL) 

 
Fra bestyrelsesmappen kan man finde ud af at det har været mere 
udbredt at stille op til bestyrelsen i de tidligere år. Formålet er at 
kommunikere at bestyrelsesarbejde er fedt.  
  
6. Strategiformat  
Bestyrelsen skal tage tilbageblik på hvordan strategien har forløbet 
tidligere. Formålet med strategiformat er til for at vi har muligheden for 
at udrette noget som vi kan kigge tilbage på – motivationsfaktor.  

- Tag udgangspunkt i Studenterlauget’s strategi model 
- Er det nok med mission? 
- Er det for meget med en overordnet strategi? 
- Hvordan kan man gøre det til en anvendelig strategi?  
- Arbejdsdag/strategidag: Har tidligere kigget på den gamle 2020 

strategi à for mange KPI mål à den skal forsimples laves til 
overordnede mål (bestyrelsen var ikke en del af det).  

- Direktionen skal være en del af hvad der skal måles på  
Aktuelt forslag: 3-4 Værdier/overordnede punkter vi skal gå efter à kan 
være lederen/en overordnet – afdelingsspecifikke strategier - som 
kommer med nogle mål man gerne vil opnå = ejerskab 

- Hvad er vigtigt lige nu 
- Hvad kan man holde det op imod 
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Bestyrelsen Man skal tage i hensyn at man diskuterer samme ting i dag som for 10 år 
siden f.eks. medarbejdertilfredshed.  
Værdien fra vores synspunkt ligger i formålet med ansvarsområder.  
Bestyrelsen skal overveje hvordan kan direktionen komme med input til 
hvordan man arbejder med strategien?  
 
7. Hvad skal vi vende på mødet med Advisory Board? 
Formålet er at få vendt strategiformat og få flere øje til det - Få deres 
syn på formatet. Spørgsmål man skal overveje:  

- Hvordan kan det se ud fremadrettet à udforme strategien i 
samarbejde med direktionen  

- Sparring, hvor meget er de til rådighed, forventningsafstemning 
- Hvor meget vil de opdateres fra bestyrelsesmøderne.  
- Klarlagt rollerne i forhold til udformningen af strategiformat 

fremadrettet  
 
Forskel på strategi udadtil (åben for alle – strategiformatet) + intern 
strategi kan være lukket, da der kan være følsomme oplysninger som 
ikke kommer alle ved. 
 
Hvor ofte skal de opdateres à hvor lang tid skal den gælde 
Bestyrelsen udformer strategien. Vi snakker med vores 
ansvarsområderà vender den med direktionen og snakker med de 
afdelingsspecifikke i forhold til mål de skal nå – direktionen skal selv give 
input til dette.  

- Afdelingerne skal arbejde mod samlet organisatorisk mål à 
kunne evt. være en ”privatfest” for medarbejderne, med 
komikere = gulerod  

- Kvartalsopdateringer i forhold hvor vi er i forhold til målet à skal 
kommunikeres ud til driften så de sørger for action.  

 
Hvad sker der i organisationen: Mathias kunne lave opdateringer i 
forhold til hvad der rør sig én gang om måneden.  
 
8. Nuværende bolde – noget vi skal eksekvere nu?  
Vi skal spørge om Advisory Board har gode idéer hertil.  
Generelt om medarbejderarrangementer: Der behøver ikke altid at være 
noget med alkohol at gøre. Pub quiz var et godt initiativ der skal holdes 
ved.  Den skal lægges lige efter skole f.eks. en torsdag og festudvalg kan 
stå for det.  Vigtigt at man aftaler med Nick ang. rammerne herfor.  
 



 
 
 
 
 
 

 

Studenterlauget 

Bestyrelsen Vi skal overveje 3 ting vi godt vil opnå indbyrdes i bestyrelsen f.eks. 
strategi og få andre punkter som vi ved vi kan nå og lave 
gennemarbejdet à udarbejdes på strategitur  
 
Sommerfest for medarbejderne skal arrangeres i løbet af efterårs 
semester. 
 
9. Udvælgelsesproces Hjælper & SL Festudvalg 
Hjælpere: Der skal fastsættes klare krav. + husk at der kan være 
undtagelser hvis der ikke er nok ansøgninger.  

- Grundlæggende regel (rusinstruktor 2 gange eller ansvarlig én 
gang og instruktor 1 gang)  

- Dem der er gået ud (12 semester og der opefter) skal ikke have 
mulighed for at søge som hjælper (kan lade sig gøre, hvis der 
ikke er nok ansøgere kan de betragtes).  

 
Hjælperansvarlige vælger men flere øjne på. De valgte hjælpere skal 
godkendes af MD og rusugen ansvarlige kan være med inde over 
processen. 

 
Festudvalget: Udvælgelsesproces er indspist. Bestyrelsen vil gerne have 
flere øje i projektet. Idéer til forbedringer:  

- Ansøgningsshow 2 min til at præsenteres (udvælgelsesproces)  
- 5 stemmer i stedet for 20  
- Hør omkring hvordan andre festforeninger gør  

 
10. Universitetsbyen 
Vi har fået en mail omkring endnu et møde med Prodekanen (Per 
Andersen) den. 22. maj, angående alle studieforeningernes indflydelse 
på de fysiske rammer i Universitetsbyen, som de vil tænke ind i 
detailplanlægningen. MD og FM tager til mødet, men hvis I har nogle 
ting i forhold til nedenstående punkter, kan vi vende dem i fællesskab. 
 
Bestyrelsen stoler på at MD og FM har godt billede hvad SL har behov 
for.  
 
11. Fastsættelse af afgående formands kompensation  
Casper bliver indtil Advisory Board møde, ultimo Maj. Før det skal man: 

- Papir skal udformes + Anja skal informeres 
- Lavet aftale med ØF der skal godkendes  

12. Dato for næste møde?  
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Bestyrelsen Vi har møde med AB den 23. klokken 18. Iida og jeg har snakket om vi skal 
finde et andet sted end kontoret nu når vi er så mange. Alle forslag tages 
imod med kyshånd.  
 

- Næste møde (26 juni) 
- Strategidag (5 august)  
- Strategitur (6-8 september) – Hvad er budget?  
- Sommerfest der skal arrangeres af 2 fra bestyrelsen, Klubben + 

Caf’inn. – Hvad er budget?  
- Julefrokost den 7.12.  

 
 
13. Evt. 
Fremmøde af direktion tages med MD: 
Krav/ordning om at de skal være fremmøde minimum 5 timer ud af 15 
timer om ugen. Det vil gøre at kommunikationen mere transparent.  
Forslag:  

- Lægge vagter ind 3-4 uger frem så vi kan se hvornår folk er 
fremmødte i kalenderen  

 
Fremmøde ved BSS BOOKs:  
Der skal være en mening med vi deltager og derfor skal de selv tage 
initiativ. Bestyrelsen vender den med Hanghøj og Mathias da det er vigtigt 
at undersøge at Studenterlauget ikke mister økonomisk støtte.  
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Bestyrelsen  
Ovenstående er godkendt af: 	

 
_____________________________________	

Formand – Iida Komi 	

	
_____________________________________	

Næstformand – Thomas Egholm Mouritsen 	

	
_____________________________________	

Bestyrelsesmedlem – Marie Refsgaard Holm	

	
_____________________________________	

Bestyrelsesmedlem – Andreas Berg Henriksen	

	
_____________________________________	

Bestyrelsesmedlem – Maria Guldbrandt Poulsen	

	
_____________________________________	

Bestyrelsesmedlem – Bolette Brix	

	
_____________________________________	

Medarbejderrepræsentant – Helene Lyman Rasmussen	

 

 


