Referat af fællesrådsmøde 27.10.11
- Ordinært -

Fredrik Nielsens Vej 2-4
8000 Aarhus C
Tlf 8942 5464
Fax 8942 5474
Mail sr@sr.au.dk

Torsdag d. 27.10.11 kl. 19.15-22.00 Studenternes Hus, mødelokale 1

01 Formalia (15 min.)
Følgende mandatbærere er tilstede: Ulrik Rønsbo fra Statsrådet, Lars Elkjær fra Medicinerrådet,
Jonas Kristensen fra Medicinerrådet, Martin Holdgaard fra Medicinerrådet, Mikkel Fuglsang fra
Jurrådet, Alex Dragana fra Jurrådet, Peter Thuborg fra ARTSrådet, Anders Agersnarp fra ARTSrådet,
Christian Gosig fra ARTSrådet, Rasmus Markussen fra ARTSrådet, Anne Engedal fra ARTSrådet,
Andreas Olsen fra ARTSrådet, Sanne E, Thøgersen fra Biologisk Fagudvalg, Mathias Møller fra
ARTSrådet, Bo Tranberg fra MFSR, Steffen Petersen fra MFSR, Eske Pedersen fra MFSR, Meimei
Claudi fra Psykrådet, Lars Hougaard fra Oeconrådet, Nadja Bang fra ASBstudenterforum, Anne E fra
ASBstudenterforum, Anne A fra ASBstudenterforum,
Godkendelse af Dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt
Quorum: ja
02 Sager til behandling:
02.01 Studenterrådets fremtidige struktur (bilag 1)
02.01.02 Oplæg om statutgruppens foreløbige overvejelser (45 min)
Thea og Allan holder oplæg ud fra bilag 1.
Præsentationen gennemgås under følgende overskrifter.
- Baggrund og formål
- Overordnede betragtninger
- Fællesrådet
- Styrelsen
- Dirigentinstitutionen
- Valgkommissionen
- Politiske udvalg
- Fremadrettet arbejde
02.01.02 Debat i grupper (40 min)
Der inddeles i 4 grupper for at diskutere henholdsvis fællesrådet, politisk udvalg,
valgkommission og dirigentinstitutionen, overordnet og styrelsen.
Der tages referater i alle grupper, som statusgruppen tager med i arbejdet
fremadrettet.
02.01.03 Plenumdebat (20 min)
Thea lægger op til fælles overordnet debat omkring vedtægtsændringerne.
Der diskuteres nedsættelsen af antallet af mødet i fællesrådet.
Fordelen i færre møder er bl.a., at man bedre kan forberede sig til møderne.

Færre møder betyder, at man ikke behøver ”fylde” møderne med workshops, men kan
holde sig til mere beslutningsrelaterede og debat relaterede emnebehandlinger.
Det foreslås at hvert møde får et overordnet emne f.eks. budget, DSF osv.
Det er en god ide at dele arbejdet fra styrelsen ud på flere grupper, da det giver bedre
mulighed for, at folk kan blive ”eksperter” på det område de engagere sig i.
Skæres der i antallet af møder, bør der laves alternative arrangementer hvor den
sociale side af fællesrådets relationer kan vedligeholdes.
Det pointeres at der er for lidt nyt fra gang til gang ved det nuværende antal møder.
Det er et voldsomt skridt hvis man går fra 10 til 4 møder om året.
6 møder om året forslås.
Opkvalificering af fagrådene bør forblive hos styrelsen eller et andet centralt organ, da
det er en praktisk organisatorisk opgave og derfor ikke skal lægges ud til udvalg.
Det forslås at fællesrådsmøderne gøres mere til en fælles ”begivenhed” hvor man f.eks.
mødes og spiser aftensmad sammen for at ligge mere vægt på den sociale side af
fællesrådsmøderne.
Med færre møder kan man bedre forberede sig med sit bagland og få tingene vendt
med dem, hvorved man bedre kan repræsentere sit bagland i fællesrådet.
Thea runder af med 2 pointer.
Der er fra statusgruppens side af lagt op til 2 møder per semester.
Fagrådskontakten er sat på som et punkt, der kan lægges ind i styrelsen hvis man vil
det, men oplægget er stadig åbent for at det også kan tages ud akt efter hvad man
finder hensigtsmæssigt.

03 Meddelelser (30 min.)
03.01 Styrelsen
Valgudvalget:
Stem-sr.dk er oppe. Folk skal komme forbi sekretariatet til fotografering til brug på
støttelisteopstillinger. Valgkampsgrundlaget er sendt ud og ”hvorfor stem SR” sendes
snart ud. Begge papirer er vigtige at sende videre til dem, der står i valgkampsboderne
så alle er klædt godt på.
Studiemiljøtaskforce:
Jakob og Jesper har holdt møde med Eigil Jensen omkring flytningerne og alle opfordres
til at skrive til Jakob om, hvad de har af lokaleønsker fremadrettet, så koordineres
arbejdet centralt fra Studenterrådet.
Studenterhusfonden:
Troels, Jesper og Per har holdt møde med Tom Ebbe og er blevet enige om at der på
forsøgsbasis oprettes kantineudvalg i SAM og Nobel. Fredagsbarerne og festforeningerne
inviteres til møde med Tom og Studenterbestyrelsesmedlemmerne. Der blev snakket
markedsføring af SHF overfor de studerende, som Tom vil følge op på. Der arbejdes
videre med at åbne Studenternes Hus i eksamenslæsningsperioden så studerende kan
komme og læse til eksamen og spise aftensmad i StudenterhusAarhus cafe.
Nationalt udvalg:
Der har været møde i nationalt udvalg, hvor der er valgt 18 repræsentanter til DSF
politikkonferencen. Der skal vælges nyt formandskab for DSF og nyt politikpapir.
03.02 Fagrådsrunde
Statsrådet:
Er begyndt at nytænke Statsrådets opbygning. Vil holde brokkedag hvor de studerende
kan komme med deres frustrationer og give inputs til statsrådets arbejde.
Oeconrådet:
Holder opstillingsmøde til listerne på mandag. Har lige vedtaget ny statut. Holder snart
konstituerende møde , hvor der skal vælges helt nyt formandskab. Arbejder med
integreringen på Fuglsangs Alle.
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Biologi:
Har fundet kandidater til valget.
MFSR:
Har holdt foredrag for de nye studerende omkring mundtlige eksamener.
7. december er der stiftende generalforsamling i ScI-Tech rådet, som ikke er et
fakultetsråd, men en sammenslutning for alle studenterforeninger relateret til
naturvidenskab.
Bruger tid på valg, hvor der er styr på kandidater til råd og nævn.
Er ved at modernisere kursusevalueringerne.
ASB studenterforum:
Arbejder på at fortælle de studerende om studienævnene og det politiske arbejde.
HUM/ARTS-rådet:
Er flyttet og har fået et mindre lokale end de havde før og bruger meget tid på flytninger.
Er blevet til ARTS-rådet og har fået nyt fagligt udvalg. Har fået nyt flot banner. Holder
snart fest med HUMBUG, holder brokkemøde for alle ARTS studerende. Begynder på at
brande ARTS-rådet ved forskellige happenings. Holder snart fest med HUMBUG. Holder
snart brokkemøde samt forsøger at etablerer kontakt til nye fagråd.
Teologi:
Arbejder på at holde faglige foredrag. Er blevet mere ARTS-råds orienteret.
Historie:
Det samme som HUM-rådet/ARTS-rådet.
Psykologi:
Der er valgt medlemmer til kandidatlisten og arbejder på at stable en gruppe på benene.
Medicin:
Har på sidste møde diskuteret kvote 2 systemet. Det har vist sig, at man i Odense har et
lavere frafald end andre steder på grund af sit kvote 2 system. Man har derfor nedsat et
udvalg til at arbejde videre med det.
Der er valgt en til at modernisere IT-systemet.
Maria har været på besøg for at fortælle om forskellige emner inden for Studenterrådet
og studenterpolitisk arbejde.
Man har valgt kandidater til listerne.
Jura:
Man har holdt møde i Jurrådet med en oplægsholder. Så småt i gang med valgkampen.
På grund af den nye studienævnsstruktur bliver der i år afholdt fredsvalg.
03.03 Andre
Generalsekretæren:
5.-6. november holder vi kursus i Indesign på Fuglsangs Allé. Der er ledige pladser.
Jakob og Jesper holder møder med universitetet angående flytningerne på BSS og alle
foreninger må i den forbindelse gerne melde ind med, hvad de har af lokaler pt. og hvad
de gerne vil have fremadrettet. Man må gerne skrive til jakob@sr.au.dk hurtigst muligt,
hvis ikke man allerede har gjort det.
03.04 Kalender
Hvis man har problemer med at få Studenterrådets elektroniske kalender integreret i sin
egen kalender kan man kontakte Per Dalbjerg for hjælp.
Der afholdes politikkonference i DSF den 4.-6. november.
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KGB holder møde den 8. november kl. 16
Politisk udvalg holder møde den 9. kl. 16 i styrelsens lokaler om universitetets vedtægter.
04 Eventuelt (5 min.)
05 Mødeevaluering – udenfor referat (5 min.)
Med venlig hilsen
Jesper Hilsted Andersen,
Generalsekretær
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