Referat Fællesrådsmøde
Ordinært møde
Tirsdag d. 09.02.12 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, mødelokale 1

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

Referat:

19.15-22.00

Mandater til stede (navn og fagråd):
Martin erhvervsøkonomi (Oeconrådet), Sanne biologi (BFU), Christian økonomistyring (ASB
Studenterforum), Tommy revison (ASB Studenterforum), Steffen fysik (MFSR), Astrid fysik
(MFSR), Louise engelsk og europæiske studier (ASB Studenterforum), Nadja
virksomhedskommunikation (ASB Studenterforum), Anne virksomhedskommunikation (ASB
Studenterforum), Maja It og kommunikation (ASB Studenterforum), Jeppe Statskundskab
(Statsrådet), Sune klassisk arkæologi (HUMrådet), Laura historie (HUMrådet), Anders historie
(HUMrådet), Mathias historie (HUMrådet), Rasmus idehistorie (HUMrådet), Maja filosofi
(HUMrådet), Pernille psykologi (Psykrådet), Lars medicin (Medicinerrådet), Mikkel jura
(Jurrådet – Moderater Jurister)
21 mandatbærere
01 Formalia

19.15-19.30

Quorum: Ja, med 21 mandater til stede.
Godkendelse af dagsorden: Ingen indvendinger, godkendt
Godkendelse af referat fra 15.11. 2011: Godkendt
Stemmetællere: Benjamin (Arts) og Bo (MFSR)
02 Sager til behandling:
02.01 Forslag til ny statut (Bilag 1a+b+c) (O+D+B)

19.30-20.30

Artrådets ændringsforslag kom sent, men godkendes til behandling på fællesrådet.
Kommentarer til statutten: Ingen kommentarer
02.01.01 Første behandling af udkast til statut
Hovedpointer i debatten:
ÆF1: Stemmer for:18 Stemmer mod:1 Blanke: 2
Motiveres af Maria fra Statsrådet: en sproglig rettelse.
Ingen kommentarer til dette. Forslaget vedtages.
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ÆF2: Stemmer for: 9 Stemmer mod:4 Blanke:8
Motiveres af Artsrådet: en sproglig ting.
Ingen kommentarer til dette. Forslaget vedtages.
ÆF3: Stemmer for:7 Stemmer mod:13 Blanke:1
Motiveres af Statsrådet – bekymring for mængden af møder, men dette
behøver ikke statutfæstes, men minimum to møder ønskes – en tilføjelse til
de konstituerende møder.
Kommentarer til dette: Allan fra statutudvalget motiverer for at forslaget
skal stemmes ned, da forslaget ville udvikle sig til pseudo-møder med for
lidt indhold.
Kommentar fra Statsrådet: Statsrådet mener dette er spekulativt.
Kommentar fra Sune: Tre møder vil ikke være en stor forandring.
Kommentar fra Thea fra statutudvalget: Det er et spørgsmål om at
opretholde muligheden for at opretholde muligheden I statutten for ikke at
have tvungne møder. Forslaget afvises.
ÆF4: Stemmer for:6 Stemmer mod:9 Blanke:6
Motiveres for af ARTS – det er vigtigt at det klargøres hvad, der skal
diskuteres som beslutning, selv hvis der skal afholdes færre møder. Det
kunne være gavnligt at skrive ind og sikre sig en klarhed – det mener de
godt kan statutfastsættes.
Allan Statutrådet: punktet her hører ikke hjemme I en statut men I en
forretningsorden, stem derfor ned. Forslaget afvises.
ÆF5: Stemmer for:7 Stemmer mod:13 Blanke: 1
Motiveres af ARTS- I forlængelse af forslag nr. 4 – for at kvalificere møderne
og give dirigentinstitutionen mere ansvar.
Kommentar: Thea, statutudvalget- vi mener ikke man kan pålægge
dirigentinstitutionen da de ikke har mulighed for at være inde i alt, og man
sætter dirigentinstitutionen I en umulig situation. Forslaget afvises.
ÆF6: Stemmer for: 9 Stemmer mod: 10 Blanke: 2
Motiveres af Sune, ARTS: Vi mener at der med to dages indkaldelse til
ekstraordinære møder.
Kommentar Allan: Stem forslaget ned, det er en mærkelig måde at skrive
det ned, der er forskellige valgkredse og mange kan ikke sikres mod at det
bruges politisk. Det vil være en dårligere sikring og gøre det sværere for
små fagråd.
Sune, ARTS: det er jo ikke et valg.
Forslaget afvises.
ÆF7: Stemmer for: Stemmer mod: Blanke:
Motiveres for af Sune: Indstiller til forkastelse af forslaget. Ingen andre
ønsker at opretholde
ÆF8: Stemmer for:3 Stemmer mod:13 Blanke:5
Statsrådet ønsker at sikre at der til fællesrådsmøder kan få gennemsigtighed
og hvilke bagvedliggende grunde eventuelle kandidater har. Det handler om
at sikre saglighed bag udvælgelsen.
Kommentar ARTS: stem ned, det er uklart hvad gennemsigtighed betyder,
det kan misbruges. Det behøver ikke altid være totalt gennemsigtighed, da
der kan være personlige hensyn. Og I og med at valgkommissionen er
Side 2/7

nedsat, eksisterer der nok legitimitet.
Kommentar Anne Arts: alle valg der tages bør være gennemsigtige, det er
underligt at indskrive det ét sted. Forslaget afvises.
ÆF9: Stemmer for: 1 Stemmer mod: 16 Blanke: 4
Motiveres for af Statsrådet - ønsker at ændre navnet “fællesrådet” til
”fagrådsforsamling” da dette er mere retvisende.
Kommentar ARTS: Det er lettere at forklare hvad fællesrådet er, men der er
noget problematisk I det nye navn, da det lyder som om kun de I fagrådet
må være her. Fællesrådet signalerer nærmere at alle har lov til at komme.
Kommentar Allan Oeconrådet: motiverer for at forslaget skal stemmes ned,
giver ARTS ret og mener det signalere top-down organisation, og der er
historie og mener ikke at det er lettere at forklare med navneændringen.
Forslaget afvises.
Generelle kommentarer: Simon – Det har været en fin proces, glæder sig til
en fornyelse og den højere grad af formalisering af Studenterrådets arbejde
med politik– et bredere samarbejde og en mulighed for at kunne
opkvalificere en større gruppe mennesker, store forhåbninger om langt flere
aktive og langt bedre politik.
Samlet statut: Stemmer for: 21 Stemmer mod: 0 Blanke: 0
Godkendt.
02.01.02 Godkendelse af sammensætning af kommissoriumudvalg – Godkendt!
(21)
Kommentar, Thea: Det første møde er mandag – åben for input, der skal arbejdes
lidt hurtigt – to primære møder med enkelte opdelte møder i mellem. To fra
fællesrådet skal vælges, såfremt dette godkendes.
To skal vælges:
Maria Statsrådet: Hvis nogle har været siddet i forskellige arbejdsgrupper og udvalg,
så kunne det være fedt at melde sig, da dette ville give dynamik.
Thea: flere udvalg har allerede indstillet til mig, kunne være fedt med inputs fra folk
som ikke sad i styrelsen.
Sune fra ARTSrådet vil gerne men mener der kommer til at sidde mange fra ARTS,
hvorfor han ønsker at give muligheden til andre før sig selv.
Sune fra ARTSrådet og Bo fra MFSR vælges.

Pause

20.30-20.40
02.02 Studenterrådets arbejdsplan 2012 (Bilag 2a+b) (O+D)
20.40-21.10
Jakob: Næste møde er konstituerende, og vi skal vedtage SRs arbejdsplan – Per og
Jakob vil skrive et udkast, men vil meget gerne have hjælp til det, hvorfor de nu
ønsker nogle inputs. Bilag, 2.b. Er udformet lidt mere konkret end som oftest. Der
summes i 5 minutter hvorefter der debatteres i plenum:
Debat:
Anne fra ARTS: Vi har fået valgt to til bestyrelsen som har talt om at være mere
synlige, her kunne man godt skrive en hensigtserklæring eller strategi for det
kommende samarbejde.
Medicin: Hvordan skal SR få oprettet flere studiejob? Hvis det ikke er muligt hvorfor
så demonstrere?
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Kristoffer: I forbindelse med kampagne om studiejob, i dag hvis man arbejder som
studentermedhjælper tjener man for meget, her bør vi have en holdning.
Benjamin, ARTS: svarer på det med grænsen for hvad man må tjene, han er helt
enig. Ønsker også at svare på synliggørelse af bestyrelsesmedlemmer – en
betragtning er at baggrundsgrupper skal nedlægges. God idé med en reel strategi
med et formål, hvor vi vil noget med det.
Sune ARTS: politik skal kobles på service.
Per, økonomi: som svar til det med studiejob – vi kan demonstrere overfor de som
kan skabe flere job.
ARTS: skriv fora for uddannelse ind.
Anne ARTS, vil gerne arbejde med flere interne AU-kampagner til efteråret.
Troels STATS, en “hvem er vi”-kampagne til efteråret – at kunne skelne mellem
fagråd og Studenterrådet.
Eske fysik, der vil blive brugt meget tid på valgkamp til efteråret.
Benjamin, ARTS er enig med Eske, men mener godt der kan nytænkes.
ASB studenterforum: Idé til større inddragelse af udenlandske studerende.
ARTS: kunne være fedt at skrive ind, at der skal laves en kampagne. Men der
kommer også nyt politisk udvalg som kan se på dette.
Gitte: Der kan godt køre en kampagne sideløbende med valget, som sætter fokus på
studenterpolitik i det hele taget.
02.03 Engagement med Northside Festival (Bilag 3) (O+D+B)
21.10-21.25
Per oplægger; sidste år fik vi lov at lave politik – hvilket var et krav, men der var
også nogle utjekkede ting (underbemanding, mangel på øl etc.) NS. Har igen spurgt
om vi vil deltage, men vi havde i år flere krav
Dette indstilles hermed til fællesrådet:
Debat:
Benjamin, ARTS: Stem for, det er en god mulighed for at lave politik på udebane, en
fed bonus til de fagrådsaktive og fællesrådsaktive.
Laura, ARTS: hvorfor vil man kræve en del af overskuddet – var der underskud
sidste år?
Per: Sidste år lavede NS. et pænt overskud, hvorfor vi føler det er rimeligt når vi
stiller frivillig arbejdskraft, hav in mente at NS ikke er et non-profit projekt.
Christian, ASB, stem ja, NS. Lavede mange penge sidste år, vi knoklede og de
udnyttede os maksimalt. Vi står sammen så universitetet er repræsenteret som
fælles instans. 2 % er et minimums krav.
Thea, vil gerne bakke op - vi får mulighed for at positionere os mens festivalen
stadig er ung. Vi skal ind nu! Det er der de unge er!
Engagementet på Northside Festival Godkendes enstemmigt

03 Meddelelser (O)

21.25-21.50

03.01 Styrelsen (O)
Maria: Vedtægtsarbejdet: 2 årig valgperioder højst sandsynligt dvs. Der er kun valg til bestyrelsen hvert
andet år. Vi har stemt imod I fællesrådet, det modtages dog hen over hovedet på de studerende. Vi
kommer
til at køre presse på dette, da vi er utilfredse.
Herudover har en fra bestyrelsen I 11.time ombestemt sig, og ville ikke stemme nej,hvilket betyder at
beslutningen overgår til den nye bestyrelse. Vi kommer altså til at lave en indsats mere på denne vedtægt.
Studieseminar,
Jakob: den 26. Jan. afholdtes der seminar, hvilket gik godt - hvorfor et nyt afholdes den 10.
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Marts kl. 10. de valgte inviteres, men man må gerne sige dette videre. Karakteren af seminaret bliver lidt
anderledes og der bygges ovenpå sidstegang – hvordan er man en politisk aktør etc. og endeligt kommer
der eksterne foredragsholdere, aftensmad og fest.
International studenterpolitik:
Simon: Internationalt udvalg, ønsker bredere perspektiv – er ved at planlægge et opstartsmøde den 6.
marts
omkring internationalt universitetspolitik – få holdninger til nogle af generelle universitetsforhold.
Heidi, internationale studerende: Efterårets arbejde – har foreløbigt afsluttet initiativerne 3 meget
vellykkede – oversættelser af andre og egen hjemmeside – afholdte konference med Studenterhus Aarhus
hvor der vil komme en rapport med det fremadrettede arbejde med Internationale studerende. Og Junior
Consult undersøgelsen er kommet - mangel på bolig har stor betydning for de internationale studerende
som føler sig diskriminerede igennem det ikke at kunne finde et sted at bo. Herudover har også den
danske kultur stor betydning for de internationale studerendes velbefindende.
Thea: Vi diskuterede på sidste møde koncerten – universitetet ville ikke støtte dette,
hvorfor det ikke bliver til noget. Dog får vi en større bevilling til DKs største
fredagsbar og Idrætsdag.
80 års fødselsdag 16. marts – reception, middag (kun for indbudte) og fest med
koncert - Specktors og The Eclectic Moniker kommer.
I morgen sendes mandatlister ud til valg. Tirsdag første 4-ugers udsending til første
konstituerende møde. Vær meget gerne meget forberedte til næste møde.
Sidste møde talte vi også budget – vi havde håbet på flere penge, de var ikke så
villige men vi fik dog lidt. 50.000 til studienævnsarbejdet – 50.000 til de
internationale studerende og penge til studiestartspakkerne. Budgettet er altså en
smule anderledes. Vi har ansat en grafiker og tilknyttet en vikar da Martha er
sygemeldt, hvorfor man dækker kontortimer – hun kommer om 4-5 måneder. Tak til
Christian og Maria for deres bestyrelsesarbejde.
03.02 Fagrådsrunde (O)
Oeconrådet – konstituerende møde – valgte nyt formandsskab, helt nye folk –
ordinært møde I næste uge hvorefter aktiviteten starter op igen. Afventende ift.
flytninger.
Biologi Fagudvalg – promoverer dem selv til studerende – skal have nyt formandskab
– intet nyt ift. deres hus
MFSR – stille og roligt, studentermøde
ASB Studenterforum – snart generalforsamling, arbejder på hvad der skal ske med
fagrådet, 2 råd som skal fungere ønsker en fælles samling. Christian studiemiljø –
Svend Hylleberg har bedt de studerende selv løse problemer, men vil dog i sidste
ende bestemme. Derfor kan Klubben ikke køre videre i sin nuværende form ikke
kunne køre, og kantinerne lukkes – og kommer i udbud. Dette vil ASB
Studenterforum klage over, bl.a. fordi man ønsker at bevare de pågældende 40
studiejob. Ønsker en diskussion i de forskellige fagråd – så dette kan tages op på
næste møde.
STATS – konstituerende møde i går, ny fællesrådsrepræsentant – arbejder på
effektivisering af udvalg – fagråd som fungerer uden valg, som skal inkludere flere.
ARTS – Stadig en masse flytninger TEO etc. forsøger stadig at tage hånd om
flytningerne og kortlægge lokaler – et par faglokaler er mistet. Stadig rygter om at
slå fredagsbarslokaler sammen. Nye arbejdsgrupper ved nobelbiblioteket –
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forhåbentligt snart gang i kantinen. I gang med at nedsætte uddannelsesfagudvalg,
centralt I studenterindflydelsen – konstituerende møde tirsdag hvor nyt
forretningsudvalg skal vælges, samt forårskampagne.
PSYK – har fået etableret et reelt PSYK-råd, intruktorrepræsentanter og bedre
samarbejde – arbejder på at nedsætte eksamensudvalg så der kan komme
retfærdige bedømmelser på opgaver – flytning med info i marts - I den forbindelse
en promovering af PSYK-rådet så flere vil møde op til møderne. Arbejder på at skifte
navn til PSYK-rådet.
Medicin – valg med 4 nye til rådet, eksamen er blevet ændret til en multiplce choiceeksamen med påskud om mere tid til undervisning.
Moderate Jurister - Kurser for studerende, juridisk forhandling, generalforsamling 28
feb – ved dog ikke hvor endnu da jura flytter. Ny foreningsgang og lokale ekstra til
forenede erhvervsjurister – genvalg til formand – problem med valgprocedure;
universitetet ønsker ikke at udlevere alle årskortnumre pga. Persondataloven.
Arbejder på om erhvervsjuristerne skal med I JUR-rådet. Nordisk uge pt.
03.03 Andre (O)
SIRi, eventmanager: vedr DKs største fredagsbar – søger frivillige: en frivillig
ansvarlig, tre baransvarlige, en sceneansvarlig, pladsansvarlig, backstageansvarlig,
kommunikationsansvarlig, øl-bowling ansvarlig, læreransvarlig. Mail: event@sr.au.dk
Thea, der sker en masse på det studieadministrative område – SR har ikke været
særligt offensive i dette, dog har vi i denne uge været til møde om studerendes email og STADS-indføring og AU-kommunikation. Pointen er at kommunikationen fra
ledelsen udebliver – meget konstruktive møder, der kommer artikel i Univers om
STADS - det er i vores interesse, og det kan kun blive til en fordel, hvorfor vi også
har et ansvar for at formidle dette. Dog skal der hjælpes til at fejl skal meldes ind, så
som problemer med eksamenstilmelding etc. spred ordet om at folk skal tjekke
studerende.au.dk som vil indeholde generelle oplysninger, eventuelle ideer skal
sendes til Per – vil snart spørge efter studerende til brugergrupper som skal tale med
AU Kommunikation om, hvad studerende har brug for på hjemmesiden.
Per, troede der skulle komme kantineudvalg op at stå, dette er dog ikke sket men
der presses stadig på. Heldigvis er et pilotprojekt omkring evaluering af kantinen
blevet en realitet. Hvis man har sin gang i nobelkantinen må man meget gerne
skrive hvad der er galt med kantinen, så vi kan bruge disse indvendinger. Der ER sat
penge af til nobelkantine, beløbet er fra AU men endnu uklart.
03.04 Kalender (Bilag 4) (O)
Thea – politisk udvalgsmøde er flyttet til torsdag den 23. Feb kl. 16.00
Simon: på dagsordenen er trimesterordning og bilag af uddannelsespolitisk udvalg
osv. Prøver at dele mødet op i to – først presserende sager dernæst mere tematisk
tilgang til politik.
27. feb. det sidste KGB-møde ved i Studenterrådets historie – som derefter
nedlægges pga. de nye statutter
04 Eventuelt

21.50-21.55
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05 Mødeevaluering – udenfor referat

21.55-22.00
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