STT-møde mandag d. 12/4 2021 kl. 17.15
OBS! Mødet bliver over ZOOM (https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68553161450)

Da Line bliver færdiguddannet til sommer overtager Lene posten som studentermedhjælper efter dette
møde.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Foreningsrunde
Evt.

Dagsorden og referat
Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Godkendelse af referat
Godkendt

Foreningsrunde
@lkymia:
-

Har afholdt online fredagsbar
Bestyrelsesmøder internt
Intern badeklub

Tutor biologi:
-

Sker ikke så meget
Har haft et godt optagelsesmøde → mest opbakning fra ældre studerende, men stadig fint
fremmøde fra 1. års studerende
Begyndt at planlægge studiestart med coronavenlige arrangementer og alternativer

Fredagsbaren TM (biologi):
-

Ølsmagning online på fredag
Musik bingo online næste fredag
O-løb er ved at blive stillet på benene med de andre foreninger på biologi

TKM:
-

Fået nye medlemmer

-

Har afholdt deres første stormøde → Fungeret godt online
Arbejdsgrupper er i gang med at planlægge studiestart
Er ved at planlægge et udendørs arrangement med havespil (til når vejret bliver bedre)

Civil ingeniør tutor:
-

Har holdt optagelsesmøde
Gået i gang med at planlægge studiestart → planlægger efter fysisk fremmøde
Næste weekend vil de prøve at afholde et fysisk udendørs arrangement med disc golf.

Die Rode Zone:
-

Interne møder siden sidst
Ellers ikke det store

SIGMA:
-

Haft generalforsamling og ændret lidt i vedtægterne
Ikke sket det helt store

RUS1 KB:
-

Det går godt med planlægning af udendørsarrangementer (udendørs stratego med snobrød)
I gang med at planlægge studiestart

RIA:
-

Ny bestyrelse efter generalforsamling
Snakket meget om hvad de gerne vil have gjort bedre og hvilke mål de har for året.
Vil gerne have flere medlemmer
I gang med at planlægge en masse online arrangementer

BFU:
-

Trivselsundersøgelse blandt de studerende, hvilket blev taget med til et møde med institutledelsen
mandag d. 12/4.
Arrangementer afholdt: projektseminar og -messe, foreningsmesse.
Sammensat en aktiveringsgruppe på tværs af foreningerne på biologi.

Katrines kælder:
-

Havde generalforsamling – ingen nye ansigter
Online fredagsbarer, men har svært ved at få folk til at komme
Meget succesfuld julekalender → ny låge hver dag med enten konkurrence (med præmier) eller
fede historier fra virksomheder
Generelt ikke så stor opbakning til online arrangementer
Ændrede fokus til egne medlemmer
Klar til start når det bliver muligt
Er sammen med RIA inviteret til snak om åbning af fredagsbarerne og gode idéer hertil sammen
med Finn.

Haddoks:

-

Meget lav profil
Har valgt ikke at afholde online arrangementer
Mange udfordringer i efteråret (især økonomisk) → omsætning gik til på deres lager.
Fået hjælp af RIA økonomisk, hvilket har været en stor hjælp
Ingen optagelse af nye medlemmer

Evt.
Studiestart:
-

Finn håber på en normal studiestart efter sommer

Hvordan genstarter vi foreningslivet?
-

-

Flere foreninger har brug for hjælp økonomisk (evt. med et lån).
Mere reklamer for foreninger – hjælpe hinanden mellem foreningerne.
Fællesskabet sælger!
Hold hånden under de foreninger som har brug for det
Fredagsbarerne vil gerne have medindflydelse i forhold til restriktioner hos dem.
God idé med foreningsmesse, hvor alle foreninger præsenterer dem selv i 5-10 minutter og
derefter har en messe hvor man kan gå rundt og snakke med foreningerne
o Kan være intern på studiet eller delt op på fakultetsniveau.
Festival: Boder som viser hvorfor man skal være medlem – hvad er man gået glip af. Kaffe bod for
kaffebaren osv.
o Her kan man besøge hinanden på tværs

Nyt fra fakulteterne:
-

De er meget interesseret i at hjælpe foreningerne.
”Studiegenstart” - Genstartdag (studiestartsaktivitet) bredt på uddannelserne
o Der har været snakket fra AU’s side om en hel dag/fest (kickstart) af foreningslivet.

Netværksgruppe:
-

Netværksgruppe som kan hjælpe hinanden med synlighed og branding.

Forventes det at der kan sendes 500 mennesker på rustur til start efterår?
-

Det håber Finn! Og det burde være muligt med den nuværende vaccinationsplan.

Hvad med den nuværende 1. årgang og hyttetur/intro?:
-

RUS-1 KB nøjes med de onlinearrangementer de havde til deres studiestart

-

På biologi er der stor efterspørgsel for det. Dog vil tutorforeningen ikke have tid til det, men det
anbefales at de studerende selv står for det.

