Referat Fællesrådsmøde
- Konstituerende Tirsdag d. 15.03.2011 kl. 18.00-19.00
Studenternes Hus mødelokale 1

Formanden leder mødet indtil den nye Dirigentinstitution er valgt
Der er til mødet følgende dagsorden:
1. Gennemgang af mandatfordeling
Formanden, Thea P. Frederiksen, gennemgår mandatfordelingen for 2011 på powerpoint.
Herefter gennemgås, hvilke mandater der er tilstede/meldt ind:
Maja V. Buskbjerg fra HUM, Jacob L. Ruggaard fra HUM, Rasmus Markussen fra HUM, Øjvind Arnfred fra
HUM, Maja K. Sloth fra HUM, Peter Thuborg fra HUM, Anne Andersen fra ASB, Christian Thyrrestrup fra
ASB, Tommy S. Johansen fra ASB, Kenneth Bo Jensen fra ASB, Anne M. Eskesen fra ASB, Jesper Weltz
fra ASB, Lars Hougaard fra SAM, Anders Holm fra Biologi, Mikkel Fuglsang fra SAM, Ronni Mikkelsen fra
Medicin, Anne Hegelund fra SAM, Line Lauritzen fra SAM, Ulrik Rønsbo fra SAM, Eske M. Petersen fra
MFSR, Mathias Rav fra MFSR, Steffen V. Petersen fra MFSR
2. Valg af Dirigentinstitutionen (Bilag A)
Claus Bjørn-Diderichsen har tilkendegivet at han stiller op til chefdirigentposten.
Yderligere har Troels Bo Knudsen og Jakob Lindell Ruggaard tilkendegivet, at de gerne vil stille op til
dirigentinstitutionen.
Først vælges chefdirigent, herefter første- anden- og tredjedirigent. Såfremt der er kampvalg er det et
personvalg og dermed skriftligt og hemmeligt. Såfremt der er fredsvalg kan Fællesrådet kræve tillidsvalg.
På mødet stiller Ronni Mikkelsen op til fjerdedirigent.
Valgte er:
Chefdirigent: Claus Bjørn-Diderichsen
Førstedirigent: Troels Bo Knudsen
Andendirigent: Jakob Lindell Ruggaard
Tredjedirigent: Ronni Mikkelsen
3. Fremlæggelse af Studenterrådets Årsrapport
Generalsekretær Jesper Hilsted Andersen fremlægger årsrapporten, den uddeles på mødet og kan
yderligere rekvireres ved henvendelse til generalen.
4. Den afgående styrelse aflægger beretning (Bilag B)
Formanden afholder beretningen. Den er udsendt med indkaldelsen og uddelt skriftlig på mødet
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5. Den kritiske revision aflægger beretning
Den kritiske revision er ikke tilstede, men har fremsendt to spørgsmål som generalen gennemgår.
1. Hvorfor bruges der 2 banker?
Svar: Fordi Danmarks Største fredagsbar afholdes i samarbejde med AUS og Sparekassen
Himmerland er deres bank.
2. Hvad dækker posten ”øvrige udgifter” over?
Svar: Eksempelvis teltleje, vagter, kodaafgift, borde/bænke, samaritter og udgifter til frivillige.

6. Godkendelse af Årsrapport og beretning
Årsrapport: Årsrapporten er godkendt enstemmigt
Beretning: Beretningen er godkendt enstemmigt
7. Valg af medlemmer til Valgkommissionen (Bilag C)
Valgkommissionen er beskrevet i bilaget. Afgående chefdirigent Ronni Mikkelsen fortæller desuden
lidt om arbejdet.
Chefdirigent og førstedirigent er fødte medlemmer, der skal herudover vælges tre medlemmer.
Valgte: Formand Thea, Niels fra Styrelsen og Anne Andersen fra ASB er valgt
8. Valg af kritiske revisorer for det kommende regnskabsår (Bilag D)
Den kritiske revision er beskrevet i bilaget. Yderligere fortæller formanden lidt om arbejdet.
Valgte: Tommy S. Johansen fra ASB, Rasmus Markussen fra HUM
9. Valg af ny styrelse (Bilag E)
Der er indkommet 6 skriftlige opstillinger. En til formand, Thea P. Frederiksen, en til næstformand,
Niels Dyrholm, og 4 til menige styrelsesmedlemmer, Maria Juhler-Larsen, Anne Engedal, Per Dalbjerg
og Simon Chievitz.
Det også muligt at opstille til alle pladser på mødet med en mundtlig opstilling.
Først vil Thea P. Frederiksen gerne fortælle lidt om arbejdet i Styrelsen.
Valgte:
Thea er valgt som formand.
Niels er valgt som næstformand
Maria Juhler-Larsen fra SAM, Per Dalbjerg fra SAM, Anne Engedal fra HUM og Simon Ø. Chievitz fra
HUM er valgt som menige medlemmer
10. Mødekalender for de politiske udvalg, jf. § 74, stk. 2. (Bilag F)
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Referent: Generalsekretær Jesper Hilsted Andersen.
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Bilag A
Dirigentinstitutionen er beskrevet i kapitel 9 Studenterrådets statut. http://www.sr.au.dk/web/content/view/414/191/
Dirigenternes primære rolle er at lede Fællesrådsmøderne, påse at statutten følges og at fortolke denne.
Dirigentinstitutionen består af en chefdirigent, samt op til tre dirigenter i prioriteret rækkefølge. Chefdirigent, samt
1. dirigent er desuden fødte medlemmer af valgkommissionen.
Der skal altså vælges op til 4 dirigenter, alle med flair for og mod på, at lede Fællesrådsmøderne, men som yderligere
også vil være involveret i valget. I år forventer vi ligeledes at inddrage dirigentinstitutionen i arbejdet med
statutændringer.
Bilag B
Beretningen er vedlagt som PDF
Bilag C
Valgkommissionen er beskrevet i kapitel 13 Studenterrådets statut.
Valgkommissionen består af Chefdirigenten og 1. dirigenten samt yderligere tre personer, som er valgt af
Fællesrådet. Disse skal have en særlig indsigt i valgsystemer og strategier. Valgkommissionen skal være fordelt på
mindst 2 hovedvalgområder.
Valgkommissionens primære opgave er, at sikre Studenterrådet det maksimale antal pladser i Universitetets
bestyrelse samt sikre de mest kvalificerede kandidaters mulighed for at opnå valg i Studenterrådets valgforbund.
Der skal altså vælges tre personer til valgkommissionen.
Bilag D
Den kritiske revision er beskrevet i kapitel 15 § 101 stk. 1‐3 i Studenterrådets statut.
Den kritiske revisions primære opgave er, at fore syn med Studenterrådets økonomi og dispositioner året igennem.
Der skal mindst vælges to revisorer til opgaven. Disse kan ikke også vare medlem af Styrelsen eller
Dirigentinstitutionen.
Bilag E
Styrelsen er beskrevet i kapitel 8 Studenterrådets statut.
Alle 7 pladser (Formand, næstformand og 5 menige medlemmer) i styrelsen er på valg! Har du lyst til at gøre en
kæmpe forskel og være med hvor det sker, så har du nu muligheden. Det er hårdt, men sjovt og udfordrende. Regn
med i snit hen over året at bruge en 15 timer pr. uge. Du bliver del af et arbejdsfællesskab, der strækker sig på tværs
af faggrænser og hvis fornemmeste opgave er, at tale de studerendes sag alle de mange steder, hvor der brug for det.
Indsatsen i styrelsen aflønnes med et vederlag der pt. er ca. 2800 kr. om måneden før skat.
Der er indkommet 6 skriftlige opstillinger:
Opstilling til formandsposten i Studenterrådet ved Aarhus Universitet
Jeg, Thea P. Frederiksen, stiller hermed op til posten som formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
Jeg er 26 ar og studerer Idehistorie ca. 7.‐8. semester og kan li’ det. Jeg er vild med studenterpolitik, hvilket bl.a. er
kommet til udtryk gennem min studietid via af følgende poster: er med i Idehistorisk Fagudvalg, har siddet et år i
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akademisk råd på det gamle HUM i 2009, to år i studienævn på idehistorie i 2009 og 2010, varet formand for
HUMrådet i 2009, siddet i Studenterrådets styrelse som menigt medlem i efteråret 2008, herefter siddet i styrelsen
som næstformand i 2009 og som formand i 2010.
Jeg genopstiller til posten som Formand for Studenterrådet fordi Studenterrådet er i en rivende udvikling som jeg
gerne vil vare en del af endnu et ar. Jeg er stolt af at vare en del af det Studenterrådet star for i dag, men jeg har
stadig lyst til at vare en del af den fortsatte udvikling og til at få konsolideret nogle af de projekter jeg har været med
til at starte. Jeg har de seneste ar især stået for en organisatorisk udvikling, men også en drejning mod det politiske.
Et Studenterrad, hvor serviceprojekter ikke stjæler rampelyset uden også at vare politiske projekter. Et
Studenterråd, hvor der er stor kontakt mellem alle forskellige dele. Et Studenterråd, hvor der er kort fra beslutning
til udmøntning. Og ikke mindst et Studenterråd der er en central aktor politisk aktor på AU og i Århus.
Vi kommet et stykke af vejen, men der er stadig mange ting der kan forbedres. Det næste ar byder på store
udfordringer. Derfor vidner arbejdsprogrammet også om et Studenterråd med store ambitioner. Disse ambitioner vil
jeg som formand gerne være med til at indfri.
Derfor håber jeg også, at I vil give mig genvalg til posten som Formand for Studenterrådet.
Hvis I har spørgsmål til mit kandidatur eller andet er I velkomne til at skrive til mig på thea@sr.au.dk eller på
29474629
Opstilling til næstformandsposten i Studenterrådet ved Aarhus Universitet: Niels Dyrholm
Mit navn er Niels Dyrholm. Jeg er 24 år og historiestuderende på 10. semester. Jeg har arbejdet on-and-off i
studenterbevægelsen i alle mine fem år på universitetet – først i HUMrådet og de sidste halvandet år i styrelsen.
Mine primære arbejdsopgaver i styrelsen har været udformning af politik, planlægning og udførelse af kampagner,
planlægning og afholdelse af seminar, og netværksarbejde med fagforeninger og interesseorganisationer i Aarhus.
Jeg har også været medlem af DSF’s levevilkårspolitiske udvalg (LU) i halvandet år og deltaget i det nationale arbejde
på dette område.
Jeg er glad for den udvikling, SR har været igennem de år, jeg har været med. Organisationen arbejder mere
professionelt og sammenhængende med politik, og der er gjort flere og mere kvalificerede overvejelser over vores
arbejde. Jeg vil gerne fortsætte denne linje. Der er dog behov for, at vi breder politikken mere ud, så kampganerne
ikke kører helt separat med vores andet arbejde – fx universitetsvalget og fagrådsseminarerne. Der gøres
overvejelser, men det er stadig svært i praksis. Formandskabet kommer til at arbejde med vedtægterne i 2011, og jeg
vil gerne sørge for, at vi får et velfungerende politisk udvalg under Fællesrådet, der arbejder med kampagner og DSF.
Derudover, tror jeg det er en fordel, at vores politiske kontakter bliver koblet på formandskabet. Generelt kan det
siges, at jeg har været med i bevægelsen i mange år og bidrager med den erfaring og kontinuitet, som vores
organisation har brug for lige nu.
Hvis I har spørgsmål til mit kandidatur, så skriv til mig på e-mail: dyrholm@sr.au.dk
Opstilling til menigt styrelsesmedlem: Per Dalbjerg
Mit navn er Per Dalbjerg, 6. semesters økonomistuderende, og har siddet i Studenterrådets styrelse siden oktober
2010. Jeg har tidligere været bestyrelsesmedlem i Økonomisk Forening der er en kombineret fest og faglig forening
på Økonomi.
Jeg har siden oktober 2010, været aktiv både på det organisatoriske i Studenterrådet og aktivt været med i både
valgkamp og planlægning af Studenterrådets løbende arrangementer.
Organisatorisk har jeg gjort en indsats for at styrke Studenterrådets synlighed overfor de studerende, ved at
indsamle informationer om studenterblade, som jeg vil arbejde for aktivt bliver brugt det næste år. Jeg har ligeledes
været en del af drivkraften bag den igangværende udvikling af en ny hjemmeside til Studenterrådet, som også skal
være med til at øge synligheden og i langt højere grad være optimeret til den brede organisation som Studenterrådet
er.
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Jeg har haft medansværet for planlægning og afholdelse af studienævnsweekenden 2011 på Sandbjerg Gods, en
weekend der gerne skulle opkvalificere og sikre erfaringsudveksling mellem de studerende i studienævnene på AU.
Jeg vil i det næste år aktivt arbejde for, at Studenterrådet fortsætter med arbejdet om at øge synligheden blandt de
studerende generelt. I den forbindelse vil jeg i de kampagner vi ligger op til i arbejdsplanen, det vil sige i sær bolig og
studiemiljø kampagne, aktivt sikre at de studerende som ikke er med i fagråd også bliver aktiveret og informeret,
f.eks. via nytænkning med SMS kampagner og brevkasser.
Studiemiljø er min store interesse, og vil være mit primære fokusområde når det drejer sig om politik. Med
studiemiljøundersøgelsen 2011 og ikke det mindst de mange flytninger er det vigtigt at sætte studiemiljø på
dagsorden. Vi skal i Studenterrådet være proaktive. Det vil sige det er os der skal komme med forslag til nye tiltag, og
vi skal bruge enhver lejlighed til at nævne overfor ledelsen vigtigheden af et godt studiemiljø, og hvilke fordele der er
ved et godt studiemiljø både internt og eksternt.
Jeg sidder i øjeblikket i styregruppen bag Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, og vil aktivt arbejde for, at
fredagsbaren bliver en platform for Studenterrådet til at komme ud med budskaber. Samtidigt er det mit mål at
ingen der har været til Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 2011 er i tvivl om at det er Studenterrådet der
afholdte den i samarbejde med AUS.
Mit sidste mål er, at de mange gode ideer til øget samarbejde på tværs af forskellige fagråd der kom frem til sidste
fællesrådsmøde og som også er en del af arbejdsplanen, bliver ført ud i livet. Jeg vil være med til at sikre at vi med
eftertryk fremover kan sige at vi er et samlet Studenterråd med plads til forskellighed.
Håber at Fællesrådet vil have tillid til mig som styrelsesmedlem i næste rådsår, og ser frem til et fortsat godt
samarbejde.
Med venlig hilsen
Per Dalbjerg, per@sr.au.dk
Opstilling til menigt styrelsesmedlem: Maria Juhler-Larsen
Maria Juhler-Larsen, 22år, statskundskab.
Jeg blev i blev valgt ind i Studenterrådets styrelse i efteråret og har været med i godt et halvt års tid. I den periode
har jeg blandt andet været med til at lave Studenterrådets undersøgelse om den faglige udviklingsproces, som blev
lanceret d. 10. februar. Denne undersøgelse udsprang af vores store engagement i den faglige udviklingsproces, som
bekendt har fyldt meget det seneste år.
I forlængelse heraf stillede jeg op til bestyrelsen på Aarhus Universitet og blev valgt ind pr. 1. februar 2011. Da jeg nu
er medlem af bestyrelsen, mener jeg, at Studenterrådet vil have meget gavn af den kobling, der er til den øverste
ledelse på Aarhus Universitet. Jeg genopstiller, fordi jeg brænder for at gøre en forskel på universitet og ikke mindst
for de studerende. Det primære fokus, jeg har haft og fortsat vil have, er på de indre linjer på Aarhus Universitet,
blandt andet studiemiljø, implementeringsprocessen af den faglige udviklingsproces, faglige samarbejder,
studentersammensætningen og meget mere.
Grunden til, at jeg har valgt at engagere mig i Studenterrådet, er primært, at organisationen består af to meget vigtige
fokusområder; det politiske og det sociale. Koblingen mellem service til studerende, de faglige interesser og det
nationale politiske aspekt gør organisationen dynamisk og spændende at være med i. Derfor håber jeg at kunne
fortsætte et år mere i Studenterrådets styrelse.
Du kan kontakte mig op juhler@sr.au.dk
Opstilling til menigt styrelsesmedlem: Anne Engedal
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Mit navn er Anne Engedal, jeg er 23 år gammel og jeg genopstiller som menigt medlem til Studenterrådets Styrelse i
kommende periode. Det sidste år har jeg været utroligt stolt af at være en del af både Styrelsen og Studenterrådet
som helhed. Jeg synes at vi i forhold til både en meget svær faglig udviklingsproces, de mest seriøse angreb på SU’en
vi længe har set og en hård og til tider temmelig underlig valgkamp, har formået kun at komme styrket ud af 2010.
Jeg har været helt vildt glad for at være en aktiv del af et Studenterråd der bare bliver sejere og sejere.
For mit eget vedkommende har mit arbejde i Styrelsen især i begyndelsen koncentreret sig om Faglig
Udviklingsproces (FU) og forsøg på at styrke kontakten til de fagråd og udvalg, jeg er kontaktperson for, mens jeg
især fra efteråret og frem har stået for en del af den nationale politikudvikling og kampagnearbejde i SR. Blandt
andet var jeg sammen med Niels Dyrholm SR/AU’s tovholder på den brede kampagne Unge Ta’r Ansvar, og jeg
fungerer som uddannelsespolitisk sekretær i uddannelsespolitisk udvalg (UPU), ligesom jeg på efterårets
politikkonference i Danske Studerendes Fællesråd (DSF)blev valgt som AU’s repræsentant i det nyoprettede
Landsforum. Her er jeg en del af DSF’s arbejde på at skabe bedre og mere samarbejde mellem
medlemsorganisationerne.
I det kommende år glæder jeg mig enormt meget til at gøre SR endnu bedre – at få skabt en stærk sammenhæng
mellem fagråd og fagudvalg, arrangementer, events og politik. Jeg er enormt spændt på implementeringsdelen af
faglig udviklingsproces, og ellers vil mit fokus i det kommende år også især være på at få bundet DSF-arbejde og
Studenterrådsarbejde bedre sammen.
Jeg håber I vil give mig et år mere i Styrelsen og glæder mig til at lægge mere arbejde i Studenterrådet.
Hvis I har spørgsmål må I meget gerne skrive til mig på engedal@sr.au.dk
Opstilling til menigt styrelsesmedlem: Simon Østergaard Chievitz
Jeg hedder Simon Østergaard Chievitz, er 21 år og studerer idehistorie og humanistisk organisationsudvikling på 6
semester. Jeg har organisationserfaring fra mange forskellige steder og har beskæftiget mig med uddannelsespolitik
siden 1. g. Jeg har det forgangene halvandet år været næstformand for HUMrådet samt siddet det sidste år i
akademisk råd. Her har jeg arbejdet med ekstremt alsidige emner som, forhandling med dekanatet på HUM,
fagudvalgspleje og arrangering af stormøder på flere institutter. Jeg har erfaring både med det organisatoriske og
politiske arbejde i studenterbevægelsen, men regner med at have mest vægt på det politiske hvis jeg bliver valgt ind i
styrelsen. Det er her jeg har min primære interesse og her vil jeg gerne give en hånd med i de politiske kampagner og
have fokus på pleje af relationerne til eksterne politiske samarbejdspartnere såsom fx Lejernes LO hvor jeg også
sidder som Studenterrådets repræsentant. At fokus helst vil lægges eksternt og nationalt for mit arbejde skal dog
ikke betyde at jeg ikke også nok skal tage min tørn når det kommer til daglig drift eller internt lobbyarbejde.
Jeg håber I vælger mig så jeg kan lægge en stor og loyal indsats for de studerendes interesser!
Jeg svarer gerne på spørgsmål, send dem til chievitz@hotmail.com
Bilag F
Tirsdag d. 29. marts kl. 16-18: Nationalt udvalg: Forberedelse til DSF PK
Tirsdag d. 12. april kl. 16-18: politiske udvalg og nationalt udvalg
Torsdag d. 12. maj kl. 16-19: politiske udvalg og nationalt udvalg
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