Referat fra Fællesrådsmøde
- Ordinæ rt Onsdag d. 6.04.11 kl. 19.15-22.00 Studenternes Hus mødelokale 1

Der er til mødet følgende foreløbige dagsorden:
01 Formalia
Tilstedeværende mandater:
Christian Thyrrestrup fra ASB, Simon Torp fra ASB, Simone Ankjær fra ASB, Tommy Johansen
fra ASB, Kenneth Bo fra ASB, Anne Andersen fra ASB, Ulrik Rønsbo fra statskundskab, Tina L.
Olsen fra jura, Mikkel Fuglsang Larsen fra jura, Damian Goldberg fra filosofi, Peter Thuborg fra
filosofi, Sally S. Smidt fra historie, Rasmus Markussen fra idehistorie, Thorsten Iversen fra
psykologi, Anne Hegelund fra psykologi, Jacob L. Ruggaard fra litteraturhistorie, Maja V.
Buskbjerg fra Idehistorie, Astrid Krabbe fra fysik, Steffen Videbæk fra fysik, Eske M. Pedersen
fra fysik, Mads K. Waming fra biologi, Lars Hougaard fra økonomi.
Konstatering af qourum:
Vi er i quorum med 22 mandater.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt, med sletning af punkt 3.4
Godkendelse af referat fra konstituerende møde d. 15.03.11: Godkendt
Godkendelse af referat fra ordinært møde d. 15.03.11: Godkendt
02 Sager til behandling:
02.01 Oplæg og debat om kampagne for bedre studieboliger (Bilag 1)
Anne og Niels fra styrelsen, fremlagde hvordan kampen for bedre studieboliger har kørt
landet over.
Hovedpointer i det fremafrettede arbejde:
- Boligpatrulje for ungdomsuddannelserne
- Udarbejdelse af politikpapir
- Temabar på Northside festivallen
- Teltlejr i uniparken
- Seminarer i samarbejde med Retshjælpen
- Arbejde med huslejenævnet
- Opmærksomhed omkring dårlig boliglovgivning
Hovedpointer i debatten:
Hvad skal der til for at engagere de studerende i en boligkampagne?
Formidling af regler på området til fordel for lejerne på det økonomiske område foreslås,
f.eks. beregning af fair huslejepriser.
Der findes mange typer problemer i forbindelse med boligleje, derfor er det vigtigt at der
formidles viden på flere typiske problemstillinger.
Studiestartspakken kan bruges til at formidle informationer om boligforhold og
regler/rettigheder.

02.02 Kurser i efteråret (Bilag 2 plus et udleveret bilag 4)
Generalsekretær Jesper fremlagde, hvordan kurserne har kørt i de sidste par år. De
trænger til en revitalisering. Herefter blev fællesrådet inddelt i grupper, der skulle
diskuterer følgende spørgsmål:
Hvad mener du om de kurser der fremgår af sr.au.dk og den udleverede kursusfolder
Hvilke kurser ville du komme til?
Hvilke kurser synes du vi burde oprette?
Hvordan kan vi sørge for, at flere får kendskab til vores kurser?
Diskussionen foregik under overskrifterne: Personlig udvikling, faglig udvikling og
studieliv
Hovedpointer fra opsamlingen: Der er kommet en masse forslag til nye kurser samt
forslag til forbedring af markedsføringen af kurserne. Alle forslag er samlet sammen og
der arbejdes videre i sekretariatet med udviklingen af Studenterrådets Kursusvirksomhed
på baggrund af disse forslag.
02.03 Indsupplering i styrelsen (Bilag 3)
Heidi Bibbi Andersen fra Statsrådet på Statskundsskab stillede op til den ledige plads i
styrelse og blev valgt ved applaus, da der ikke var andre opstillede.
Pause
03 Meddelelser
03.01 Styrelsen
DSF politikkonference afholdes den kommende weekend, hvor der er stillet
ændringsforslag fra vores politiske udvalg.
Der arbejdes videre med FUP. De to studerende til implementeringsgruppen vælges på
mandag d.11/4/2011
03.02 Fagrådsrunde
Oeconrådet
Vil lave Alumne-forening for erhvervsøkonomerne.
Arbejder på opkvalificering i pædagogik for instruktorerne.
HUMrådet
Arbejder med FUP, hvor der nedsættes 5 arbejdsgrupper.
Har holdt første nye HUMrådsmøde, men til sommer nedlægges HUMrådet og der
oprettes et nyt råd der også dækker de nye under Arts.
Studienævnet har lavet ny kandidatstudieordning.
MFSR
Holder øje med FUP, laver fora til dialog internt mellem foreningerne på Science
Statsrådet
Arbejder på at sikre et godt nyt navn til Statskundskab. Har holdt møde med Svend
Hylleberg om navnet.
Psykrådet
Leder efter et udvalg til at administrere de studerendes lokale.
Der arbejdes med det nye navn.
ASB Studenterforum
Vil sammen med oeconrådet følge op på Svend Hyllebergs forskellige udmeldinger.
Arbejder på bedre kontakt til de internationale studerende.

Biologisk Fagudvalg
Frygter at miste Biologiens hus i forbindelse med bygnings-om-rokeringer, men arbejder
på at undgå det.
Moderate Jurister
Ingen specielle aktiviteter for tiden.
03.03 Kalender
Per fra styrelsen viste, hvordan fællesrødder, fagråd og andre interesserede kan bruge
Studenterrådets googlekalender. Den kan tilføjes alle kalendere der understøtter iCal
med dette link:
http://www.google.com/calendar/ical/sr.au.dk_j8nl8dtmv4afscb7ruami55620%40group.calendar.googl
e.com/public/basic.ics
Eller ses på dette link:
http://www.google.com/calendar/hosted/sr.au.dk/embed?src=sr.au.dk_j8nl8dtmv4afscb7ruami55620%
40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Copenhagen

04 Eventuelt
Mads fra Biologi foreslår at der arbejdes for en hæveautomat et sted inden for de gule
mure et sted i uniparken.
05 Mødeevaluering – udenfor referat

