Referat fra Fællesrådsmøde
- Ordinært Torsdag d. 28.04.11 kl. 19.15-22.00 Studenternes Hus mødelokale 1
01 Formalia
Tilstedeværende mandater:
Astrid Krabbe fra MFSR, Steffen Videbæk Petersen fra MFSR, Mathias Rav fra MFSR,
Allan Vesterlund fra Oeconrådet, Ulrik Rønsbo fra Statsrådet, Bo Jensen fra TEO, Anne
Hegelund fra Psykrådet, Mikkel Fuglsang fra Jurrådet, Anne Andersen fra ASB Studenterforum,
Tommy Johansen fra ASB Studenterforum, Anders Holm fra Biologi, Maja K. Sloth fra HUMrådet, Rasmus Markussen fra HUM-rådet, Andreas Olsen fra HUM-rådet, Anne Engedal fra
HUM-rådet, Maja Buskbjerg fra HUM-rådet, Simon Ø. Chievitz fra HUM-rådet.

Konstatering af quorom: Vi er i quorum med 17 mandater tilstede
Godkendelse af dagsorden: Godkendt, dog slettes første del af punkt 02.03 efter afbud fra LLO
Godkendelse af referat fra d. 06.04.11: Godkendt uden bemærkninger
02 Sager til behandling:
02.01 Nedsættelse af statutudvalg (Bilag 1)
Styrelsen forslår at der nedsættes en gruppe på 3-5 medlemmer til at arbejde med
Studenterrådets statutter. Formand Thea og næstformand Niels er her ud over faste
medlemmer i gruppen.
Valgte er: Alan fra oeconrådet, Simon fra styrelsen. MFSR og BFU finder en kandidat.
Statsrådet undersøger om de kan finde en repræsentant.
02.02 Præsentation af og debat om studiemiljø politikpapir (Bilag 2)
Heidi og Maria fra styrelsen præsenterer styrelsens politikpapir.
Fællesrådet debatterer politikpapiret.
Tilføjelse til punkt 1.1.3: der ønskes specialepladser til alle de specialestuderende, der
ønsker det.
Tilføjelse til afsnittet om kantinerne: Der bør omformuleres til ”religiøse minoriteter”
Papiret omskrives til at inkludere forslagene.
Politikpapiret er med omskrivelserne enstemmigt vedtaget.

02.03 Workshops om boligpolitik og kampagneformer (Bilag 3)
Fællesrådet deles op i 5 workshops, der arbejder med ideer til boligpolitik og
kampagneformer.
Workshops afholdes under overskrifterne:
Hvordan kommunikerer man bedst til studerende på netop dit studie?
Hvordan bruger man bedst facebook, videoklips og andre sociale medier?
Politikbrainstorm
Fede ting på Northside festivallen
Store aktiviteter – hvad er en god presseevent?
Boligkampagnegruppens arbejde kommer til at inddrage resultaterne fra de forskellige
workshops i sit arbejde.
02.04 Nedsættelse af kampagnegruppe til boligkampagnen
Anne fra styrelsen fortæller om kampagnegruppens arbejde.
Valgte er: Bo fra teologi, Torsten fra psyk., Mikkel fra jura, Rasmus fra HUM, Anders fra
biologi, Allan fra økonomi, Klaus fra økonomi, Jacob fra HUM, Anne fra psyk.
Pause
03 Meddelelser
03.01 Styrelsen
Der er stemning i fællesrådet for en fælles grillaften. Styrelsen arrangerer og fællesrådet
informeres nærmere.
Fællesrådet inviteres til at stille et hold til Studenterhus Aarhus Business Fight Night.
Man tilmelder sig til Jesper senest mandag.
03.02 Fagrådsrunde
Økonomi.
Der kåres bedst forelæser næste fredag. Dagen efter holdes der dimission.
Der er nedsat 2 udvalg – 1 i forbindelse med flytningerne, som skal kikke på oeconrådets
statutter og en FUP-gruppe, der skal tænke oeconrådet ind i den nye struktur på
universitet.
HUM-rådet
Er i implementeringen af FUP i forskellige arbejdsgrupper. Har oprettet en GPA-gruppe,
som står bag de 5 nedsatte arbejdsgrupper.
Har oprettet et nyhedsbrev til de studerende. Begynder snart omstruktureringen til Kultrådet.
MFSR
Har holdt brokkemøde for de studerende omkring faglige og praktiske ting.
Bio.
Ændrer snart navn og er ved at finde ud af hvad det bliver. Der forhandles med
underviserne om sammenlægningen med Jordbrug og DMU.
ASB.
Arbejder med at udvide ASB studenterforum og hvad fremtiden bliver for ASB
Studenterforum. Har arrangeret møder for studienævnsmedlemmerne.
TEO (kun religionsvidenskabsfagudvalg var til stede).
Ikke noget nyt.

Statskundskab.
Har fået lov til at hedde Institut for Statskundskab og Department of Political Science and
Government. Vil bruge ressourcer på at uddanne de nye kommende tutorer.
Sund.
Følger udviklingen omkring den nye kandidatordning der træder i kraft til efteråret.
Jura.
Har haft problemer med sommerdimissionsarrangementet, men formanden holder møde
med studielederen for at få tingene på plads fremadrettet.
03.03 Andre
Maria Juhler:
Universitetsbestyrelsen holdte møde onsdag d. 28.4.11, hvor KGB havde stillet
spørgsmål, som bestyrelsen ikke kunne besvare på mødet hvorfor der vil blive sendt et
skriftligt svar. Universitets årsrapport blev behandlet på mødet.
Næste KBG møde holdes d. 14/6/11 kl. 16.30, som dog måske aflyses da næste
bestyrelsesmøde måske aflyses fordi der ikke på nuværende tidspunkt er noget på
dagsordenen.
Maja Buskbjerg:
Der holdes oplæg med Sune Auken om Universitets fremtid på baggrund af hans bog
”Hjernedød” Oplægget holdes d. 10. maj. kl. 19.30 i Richard Mortensen stuen.
03.04 Kalender og mødekalender for efteråret (udleveres på mødet)
Formand Thea uddeler en oversigt over fællesrådets mødedatoer i efteråret, som
fællesrådets medlemmer har en uge til at sende ønskede ændringer til.
Hvis ikke der modtages ændringsforslag, er det disse datoer der vælges.

04 Eventuelt
05 Mødeevaluering – udenfor referat

Referent: Generalsekretær Jesper Hilsted Andersen

