
Indkaldelse til Fællesrådsmøde 
- Ordinært -  

 
Tirsdag d. 09.03.2010 kl. 19.15-22.00 

Studenternes Hus mødelokale 1  

 
Der er til mødet følgende foreløbige dagsorden: 

 

01 Formalia  

01.01 Navnerunde og mandatfordeling 

01.02 Konstatering af quorom 

01.03 Godkendelse af dagsorden 

01.04 Godkendelse af referat 

01.05 Andet 

 

02 Meddelelser fra Studenterrådets organer 

02.01 Valgkredsene og Fagråd 

02.02 Udvalg 

02.03 Styrelsen 

02.04 Øvrige organer 

 

03 Meddelelser fra eksterne udvalg mv. 

03.01 Aarhus Universitets Bestyrelse 

03.02 Rektorale udvalg 

03.03 Danske Studerendes Fællesråd 

03.04 Øvrige 

 

04 Sager til behandling 

04.01 Valg til Studenterrådets Nationale Udvalg 

04.02 Valg til Rektorale Udvalg 

04.03 Valg til Studenterfonden af 1963 

04.04 Valg af mandater til Danske Studerendes Fællesråds politiske udvalg 

04.05 Valg til bestyrelsen i Aarhus Universitets Sport 

04.06 Valg til bestyrelsen i Studenterhusfonden af 1991 

04.07 Valg til bestyrelsen i Århus Studenterradio 

04.08 Evaluering af universitetslov 
 
05 Eventuelt  

 

06 Mødeevaluering 



01 Formalia  
01.01 Navnerunde og mandatfordeling 

 

 

 

01.02 Konstatering af quorom 

Vi er i quorom! 

 

 

01.03 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

 

 

01.04 Godkendelse af referat 

Vi skyder godkendelsen til næste møde da referatet er kommet sent ud. 

 

 

01.05 Andet 

 

 

 

02 Meddelelser fra Studenterrådets organer 
02.01 Valgkredsene og Fagråd 

Nils, mat.: Vi ønsker bedre respons på vores kurser. Vi afholder et brokkemøde efter vores 

kvartalseksaminer, hvor folk har mulighed for at kommentere alt der foregår på studiet. 

Anne, filosofi: vi sidder ligesom andre fag på hum og skal lave ny studieordning, på filosofi 

specifikt går det ikke så godt, vi har fået afvist alle vores forslag til godkendelse. Vi har haft 

nogle problemer mht. vores fredagsbar hvor vores institutleder har ønsket at vi skal betale for 

ekstern rengøring, hvilket kunne få os til at dreje nøglen om. Vi har lavet en 

underskriftsindsamling imod dette og nu skal vi til samtale med institutlederen, så det ser ud 

til at hun har respekteret vores underskriftsindsamling 

Benjamin: på æstetiske fag skal vi have gang i vores studienævn. 

Henriette, ASB: vi har afholdt generalforsamling, vi er seks med i bestyrelsen, hvilket er en 

mere end vi behøver, det er positivt. Jeg er formand og Jesper er næstformand. Vi har første 

møde d. 16. marts.  

Anton, økonomi: vores bibliotek er blevet fjernet, og så har vi fået nogle hylder ovre på jura. 

Vi har fået oprettet nogle nye valgfag på oeconrådets initiativ. Vi har lavet et samarbejde med 

ASB omkring nogle kurser.  

Troels, statskundskab.: Statsrådet har lidt problemer med mange interne mandater der falder 

fra. Vi er pt. ikke nok til at udfylde hele Statsrådet. 

Rebekka, teologisk: vi har udskiftet på mange pladser. Vores største problem er, at de ønsker 

at nedlægge vores årsfest. Vi ønsker at få lavet et festråd, da vi er politikere og ønsker ikke 

bruge vores energi der. 

Johan, religionsvidenskab: vi har mange studerende der kommer til møderne, sidst var vi 20. 

Vi har et nært samarbejde mellem studienævnene og fagrådene. Vi forsøger få flere af de 

arabisk studerende til at engagere sig, så nu har lavet vi en særlig kampagne til at motivere 

de arabisk studerende til at blive aktive i deres fagråd. 

Eva, medicin: vi bruger mest tid på at lave studiereform. Vi har fået et øget optag siden 

efteråret, og vi har stor mangel på læsepladser, så vi leder efter steder i uniparken. Vi er imod 

at de laver en medicinuddannelse i Ålborg.  

 

 



02.02 Udvalg 

Benjamin: UPU (uddannelsespolitisk udvalg) og LU (levevilkårs udvalg) holder møder her i 

weekenden. 

 

 

02.03 Styrelsen 

Benjamin: vi ser frem til et tæt og givtigt samarbejde med fællesrådet og sekretariatet.  

 

 

02.04 Øvrige organer 

 

 

 

 

03 Meddelelser fra eksterne udvalg mv. 
03.01 Aarhus Universitets Bestyrelse 

Hverken Maja eller Anna er til stede. 

Benjamin: jeg har siddet i KGB, og noget af det vi har taget op i bestyrelsen er den sag 

omkring det læserbrev der blev vraget i sidste øjeblik til campus. Vi har taget op, at 

redaktøren på Univers skal have frihedsbrev, og dermed selv kan vælge den redaktionelle linie.  

 

 

03.02 Rektorale udvalg 

Der er ikke noget til de rektorale udvalg. 

 

 

03.03 Danske Studerendes Fællesråd 

Svend: Der er møde på søndag i UPU og LU, og lørdag er der et endags-seminar omkring 

dimittend arbejdsløshed. Hvis i har lyst til at deltage kan i få transporten betalt til RUC hvor 

seminaret finder sted. 

 

 

03.04 Øvrige 

 

 

 

 

04 Sager til behandling 
04.01 Valg til Studenterrådets Nationale Udvalg 

Benjamin Bilde, Niels Dyrholm, Brian Grønvold, Simon Chievitz, Anne Engedal Rasmus Kerrn, 

Maja  Buskbjerg og Thea Frederiksen. 

 

 

04.02 Valg til Rektorale Udvalg 

Studieudvalget: Benjamin, Rasmus. 

Benjamin: hvis der ikke er flere der ønsker at stille op synes jeg vi skal lade pladsen stå åben 

til et af vores bestyrelsesmedlemmer.  

Ronni: der bliver således indsuppleret på næste møde. 

Valgudvalget: 

Svend: Jeg synes det er vigtigt at vi lader Frit Forum og et af de borgerlige partier være med. 

Da der er tre pladser skal vi selv stille med en person, og således et til Frit Forum og en af de 

borgerlige politiske lister. 

Benjamin: jeg foreslår Thea, som har været med til valget de sidste par år. 



Troels Mahneke vælger også at stille op, han bliver første suppleant og Benjamin bliver anden 

suppleant. Niels Dyrholm bliver tredje suppleant.  

Koordinationsudvalget for sikkerheden ved Aarhus Universitet:  

Ronni vil gerne genopstille, og han vælges for endnu en periode.  

 

 

04.03 Valg til Studenterfonden af 1963 

Vi har fem pladser, og det er dem der udgør hele bestyrelsen. 

Henriette Korsgaard, Rebekka Holst, Brian Grønvold, Troels Mahneke og Jesper Weltz 

 

 

04.04 Valg af mandater til Danske Studerendes Fællesråds politiske udvalg 

Ronni: Jeg foreslår at den person der har det pågældende ansvar i styrelsen påtager sig 

mandatet til UPU og LU. 

 

 

04.05 Valg til bestyrelsen i Aarhus Universitets Sport 

Henriette vælges. 

 

 

04.06 Valg til bestyrelsen i Studenterhusfonden af 1991 

Der er tre pladser.  

Troels: Det er den fond der driver størstedelen af kantinerne på universitet. De driver også 

kantinerne på et par gymnasier, på journalisthøjskolen og yderligere steder. Der er 4-5 møder 

om året af ca. 2 timer.  

Troels Bo, Brian Grønvold og Jesper Weltz vælges.  

 

 

04.07 Valg til bestyrelsen i Århus Studenterradio 

Mikael Bomholt vælges. 

 

 

04.08 Bestyrelse til aktivitetspuljen skal vælges 

Generalsekretæren og formanden sidder i denne pulje. Der skal vælges til tre pladser.  

Svend: Der afholdes fire møder om året, hvor midlerne fordeles.  

Hjalte Kiefer, Johan Nord og Simon Chievitz vælges 

 

 

04.09 Evaluering af universitetslov 

Benjamin fremlægger - se bilag! Hvilken forårskampagne skal vi vælge? 

Benjamin: brugerbetalingen ser ud til at ramme socialt skævt og det skræmmer folk fra at 

læse på universitetet. 

Tommy: Vi kan ikke på forhånd afvise, at der kan findes en metode for brugerbetaling der ikke 

rammer socialt skævt.  

Ronni: Vi skal kun bestemme os for hvilken kampagne vi kører og ikke hvad vi mener om 

sagen. 

Hjalte: dimittendarbejdsløsheden vil ikke ramme nær så bredt som 

brugerbetalingskampagnen, da den er relevant for alle studerende på hele universitetet. 

Mikkel, eng.: Det rammer fint i tråd med at vi ønsker større synlighed. 

Svend: jeg er enig i at vi skal vælge noget der rammer bredt, og derfor mener jeg ikke vi skal 

fravælge dimittendarbejdsløshed idet det rammer mange forskellige fag. 

Mht. brugerbetalingen, v. Erasmus Mundus betaler de 30-50.000 i semesteret, hvilket er den 

størrelsesorden vi taler om, hvis der indføres brugerbetaling.  

Niels: DSF kører allerede en kampagne omkring dimittendarbejdsløshed.  



Lea: jeg er i tvivl, jeg synes ikke der er nogen af kampagnerne der er specielt gode. Mht. 

dimittendarbejdsløshed vil vi drukne overfor den kampagne som DSF kører. Mht. 

brugerbetalingen bliver det måske envejssamtale, hvor vi ikke får nogle vi kan debattere med. 

Jeg er bange for, at vi ikke kan komme særlig langt med den sag. 

Ronni: min opfattelse er, at det største problem er brugerbetalingen. Ved brugerbetalingen er 

der ikke nogle der taler vores sag, men det er der ved dimittendarbejdsløsheden.  

Simon: hvis vi vælger dimittendarbejdsløsheden kan vi selv komme til at tone kampagnen 

afhængig af området. 

 

Kampagnen mod brugerbetaling er vedtaget og bliver således dette års forårskampagne. 

Arbejdsplanen som hele vedtages. 
 
05 Eventuelt  

Hannah: Husk fagrådsseminaret d. 18. marts, hvor vi erfaringsudveksler.  

Louise: Generalforsamling i Studenterrådets Kursusvirksomhed på fredag d. 12. marts kl. 

10.00. Koordinationsudvalget for Danmarks Største Fredagsbar mødes på mandag kl. 14.  

 

 

06 Mødeevaluering 

Henriette: det kunne være rart med et mere præcist sluttidspunkt.  

 


