Referat af Fællesrådsmøde
Ordinært møde

Tirsdag d. 15.11.11 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, mødelokale 1

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning
Dagsorden:

19.15-22.00

Tilstedeværende mandater:
Sara Andersen fra BFU, Meimei Claudi Mikkelsen fra psykrådet, Pernille Melander Thorsen fra
psykrådet, Martin Møller Holdgaard fra medicinerrådet, Jonas Kristensen fra medicinerrådet,
Lars Hougaard fra oeconrådet, Steffen Videbæk fra MFSR, Astrid Krabbe fra MFSR, Eske
Pedersen fra MFSR, Fie Schmidt fra jurrådet, Mikkel Fuglsang Larsen fra jurrådet, Peter
Thuborg fra ARTSrådet, Sune Koch Rønnew fra ARTSrådet, Mathias Møller fra ARTSrådet, Laura
Munk Petersen fra ARTSrådet, Andreas Birch Olsen fra ARTSrådet, Rasmus Markussen fra
ARTSrådet, Nadja Hansen fra ASBstudetnerforum, Ulrik Rønsbo fra Statsrådet, Christian
Thyrrestrup fra ASBstudenterforum, Anne S. Andersen fra ASBstudenterforum.
01 Formalia
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Quorum: JA
Godkendelse af referat: Godkendt
02 Sager til behandling:
02.01 Studenterrådets budget 2012 (Bilag 1) (O+D+B)
Orientering:
Studenterrådets generalsekretær gennemgår budgettet.
Debat:
Spørgsmål til budgettet:
Udvikling af fagrådssamarbejde. Hvad går de 25.000 til, og råder fagrådssekretariatet over
dem?
Der er endnu ikke taget stilling til, hvad de skal gå til og om hvorvidt fagrådssekretariatet
råder over dem.
Hvorfor får retshjælpen ingen økonomisk støtte?
De får administrativ bistand af Studenterrådet og økonomisk støtte af civilretsstyrelsen, som
dækker deres behov, men skulle de have behov derudover kikkes der på det.
Arts vil gerne have et regnskab, hvor udgifterne omkring de politiske kampagner er
udspecificeret. Derudover vil de gerne have ”boostet” økonomien for de politiske kampagner,
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og det skal være fastlagt inden de respektive kampagner, hvor mange penge der er stillet til
rådighed.
Samlet set regnes der med et budgetteret underskud for 2012 på cirka 3000 kr.
IT-posten er næste år budgetteret med 67.000 – er det udelukkende til AU IT? Hvorfor er der
ikke gået penge til denne post tidligere? Burde stigning i lønninger derfor så egentlig ikke være
højere? Den er vel teknisk set højere, når disse IT-udgifter tidligere lå under lønudgifterne?
Svar:
De 67.000 er udelukkende til AU IT. I 2009 havde man en IT-ansat i Studenterrådet, men ikke
i 2010. De udgifter man tidligere i (2009) havde til aflønning af en IT-ansat, svarer cirka til
den udgift man i dag har til IT under administrationsdelen af budgettet. Der er dog den forskel
at vi i dag har flere, nyere pc’er med nyeste software samt VPN-adgang og en ny kopimaskine.
Anne, Arts: Er folk enige i, at man kan ”booste” posten til politiske kampagner?
Per: 30.000 til politik og derudover 30.000 til valget og DSF. Vi bruger derfor mere end
30.000.
Steffen, MFSR: Kan vi bruge flere penge til kampagner? Har vi folk nok, til at lave andet end
bare flere bannere?
Eske: Vi har ikke brugt alle pengene. Vi har bare ikke kræfterne til det.
Anne: Ikke enig i, at det bare ville være to kampagner mere. SR er i udvikling, og der er flere
der er aktive, og det skal være et rykklap til dem der skal i gang med kampagner. Giver rum
til at tænke i andre kampagneformer. Ikke bare et nyt banner.
Allan, oecon: Svært at brainstorme på nye idéer med snæver budgetramme.
Mikkel, jura: Moderate jurister lavede arrangement, og man kan med fordel inddrage
fagrådene mere på denne måde, og det vil kræve flere penge.
Thea: Kom med et konkret forslag. Skal det betyde noget for årsresultatet? Budgettet skal
fremover udspecificeres mere. Hvis vi lægger penge af til kampagner i det kommende år, ved
vi det jo først til marts?
Eske: Fordel at vi ikke lægger os fast i november på hvad der skal bruges på kampagne i det
kommende år. Hvis beløbet skal ændres, vil det gå ud over årsregnskabet.
Anne, arts: Vi ønsker at prioritere kampagner ud over hele året. Selvom pengene ikke blive
brugt, kan man godt overføre dem til en anden kampagne.
Benjamin, arts: Under vedtagelse af arbejdsplanen kunne man lave en politisk organisatorisk
beslutning for, hvordan kampagnemidlerne skulle fordeles. Det ville give fleksibelt budget og
man ved, hvad man har at bruge.
Indstilling til arbejdsplan for 2012 har budgetmæssige overvejelser i sig.
Benjamin: Hvad med at forhøje beløbet med 15.000, sådan at pengene KAN bruges? 18.000 i
budgetteret underskud er okay for en organisation i udvikling og med en stor egenkapital.
Dirigent: Forslag: Vi ”booster” kampagneposten med 15.000 kr. TIL AFSTEMNING.
Neutral: 1
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Beslutning:
For:18
Imod: 3
Forslaget er vedtaget.
Statutgruppen skal forholde sig til, om det skal stå i arbejdsplanen hvor mange penge, der
sættes af til kampagner. Skal det ikke stå her, skal gruppen tage stilling til, hvor dette ellers
bør fremgår. Det efterspørges af fællesrådet.
Maria: Man skal regne ind, at det måske fremover er syv og ikke seks, der får
styrelseshonorar.
Lars, økonomi: Lønstigning fra 584.000 til 630.000?
Det er ansættelse af salgsmedhjælper og distributionsansvarlige samt overlap med ny
eventmanager.
630 til 850. Hvad dækker det over?
Det er 2 nye stillinger: en grafiker og en fagrådssekretær. Der ud over er det særlige bidrag,
der er indregnet for hele sekretariatet samt overlap til ny generalsekretær og 1 anden stilling.
Beslutning:
Godkendelse af hele budgettet for 2012.
For:21
Imod: 0
Resultat: Budgettet for 2012 er godkendt.
02.02 80 års jubilæum koncert (Bilag 2) (O+D+B)
Orientering:
Jesper fremlægger idéer for en mulig 80 års jubilæums koncert.
Vi holder fødselsdagsfest, hvor et begrænset antal deltagere inviteres. Men vi vil gerne bruge
80 års fødselsdagen til, at markere os mere overfor de studerende. Hvordan får flest mulige
studerende noget ud af, at Studenterrådet har 80 års fødselsdag.
DSFI og 17-juni festen har givet genlyd uden for campus, og vi er blevet kontaktet af folkene
bag de store koncerter i Horsens og Herning.
Idé med en koncert for 20.000 studerende i uniparken med et stort internationalt navn.
For at det kan lade sig gøre, er der en lang række hensyn, der skal tages. Organisatoriske
hensyn (enighed om at det ikke må trække væsentlige kræfter ud af sekretariat og styrelse).
Økonomiske hensyn (stor budgetramme, og der lægges vægt på at vi kan minimere risikoen,
for at få en kæmpe regning) og datomæssige hensyn (det skal ikke ligge oven i
eksamensperioden Roskilde festival, Northside, Kapsejlads).
Thea gennemgår styrelsens indstilling om principper der skal efterleves, hvis projektet skal
godkendes.
Debat:
Anders, biologi: 275 kr for en billet?
Jesper: Ja
Mikkel: Kun studerende, der kan komme ind?
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Jesper: Vi arbejder på, at det fortrinsvist er for studerende ved Aarhus Universitet. For
eksempel kan man sige, at den første uge er det kun studerende ved AU der kan købe billet,
og bagefter også andre.
Anne, arts: Har i tænkt i udgifter for Emdrup og Herning?
Jesper: Transport derfra kan godt indregnes i budgettet.
Eske: 20.000 studerende: Er der plads til dem i parken?
Jesper: Kliktællere viste 17.000 d. 17 juni, og der var plads til flere.
Ulrik, statskundskab: Kan vi får 20.000 studerende til at lægge de penge? 300 kr er meget.
Jesper: Nik og Jay til i Aarhus 320 kr. Koncerterne i Jyske Bank Boxen koster typisk 400 kr. og
opefter for navne i samme størrelsesorden og så godt som alle er udsolgte.
Allan, øk: 1 mio til udgifter. Hvor er disse taget ud fra – 17. juni?
Jesper: Det er et rammestimat, som er baseret på vores erfaringer fra DSFI og til dels 17. juni
Projektet.
Anne, arts: Arts/HUM er ret kritiske overfor det af flere årsager. Flere af principperne har vi
ikke prøvet at overholde før. Kan vi finde et godt nok navn, der kan trække 20.000 folk til? Det
tror ARTS ikke. Det er aldrig lykkes at lave arrangement, hvor det ikke har trukket kræfter fra
styrelsen eller sekretariatet. Vi er ikke gode til at kommunikere politik til de store festarrangementer.
Svar: Organisatorisk belastning har Jesper tænkt meget over. Partner er ikke blot
bookingbureau – de har ressourcer til at varetage alle opgaver hvis det ønskes(det gør det
ikke).
Rasmus, arts: God idé med koncert, men billetprisen er for høj. Rammerne for at formidle
politik ville være bedre til gratis arrangement.
Svar: se nedenfor.
Anders, biologi: Variere billetprisen efter hovednavn størrelse. Man kan godt finde hovednavn
til 2-3 mio.
Svar: Det er en mulighed at finde et mindre hovednavn og derved sætte billetprisen ned.
Det her er Coldplay/Radiohead pris.
For eksempel er Kings Of Leon billigere.
Benjamin, arts: Bekymringer fra arts er betingelser, der allerede er nedfældet på styrelsens
betingelsespapir.
Billetpris: Måske nemmere at trække 275 for et stort navn som Coldplay, end lidt færre penge
og et mindre navn. Et stort navn vil skabe større opmærksomhed.
Mikkel, jura: betyder det, at der er gratis øl til folk?
Svar: indtægter for øl er ikke regnet med. Rammebudgettet er konservativt sat.
Ulrik, stats: Hvad vil Horsens og Herning have ud af det her?
Svar: De vil gerne lave noget stort i Aarhus. De vil lave noget unikt, der ikke er set før.
Karen Marie, øk: Støtte fra AU og Kommune som underskudsgaranti? Kan den blive større?
Promovering må også interessere dem
Jesper: Ville være optimalt, hvis det var støttekroner.
Steffen, MFSR: Hvor stringente er retningslinjer for billetpris? Kunne det være dyrere for ikkestuderende? Studierabat? Hvorfor lægge sig fast på 275 kr., hvis vi har studierabat?
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Jesper: Positiv overfor at tage 400 kr. for billetterne for ikke-stud, men mindre for stud.
Klaus, øk: Hvad skal Herning/Horsens-folkene have for det? 275 kr. er ikke mange penge for
en stor koncert midt i Aarhus.
Man skal nok trække på frivilligkræfter. Kan det gå ud over DSFI?
Jesper:1) Det skal rummes indenfor hvad der er sat op her.
2) Det forventes ikke at bliver et problem.
Maria, statsråd: Vedrørende politik; Vi kan plastre det hele til med politik, fordi det er et
arrangement vi bestiller. Styrelsens kræfter skal gå til at lave noget virkelig fed politik.
Partnerne kan hjælpe med for eksempel et orange lysshow.
Mulighed for flere penge. Det er konservativt sat. Der er flere plusser end minus.
Allan, øk: Godt platform, hvis man kan udnytte det rigtigt. Kan ikke se problem i at sælge
16.000 stud og 4.000 til gamle (sr)folk.
Christian, asb: Ros for ambitiøst projekt. Det lægger rigtig langt fra det vi har prøvet før med
DSFI og 17. juni. Det er ikke sikkert, vi skal gøre det hele selv. Vi bestiller nogen til at gøre
noget for os. Finansiering: Der er god mulighed for finansiering i erhvervsgrundlaget i Aarhus.
Professionelle folk til at arrangere det.
Eske, MFSR: Tror sagtens at studerende fra øvrige studenterråd kunne lokkes til.
AU ville også blive promoveret af det – mon ikke vi kan få penge ud af dem.
Andreas, ARTS: Kan vi tabe noget, hvis vi trækker os ud? Det bør stå i principperne, at vi ikke
skal lægge penge i det, før vi tager den endelige afgørelse.
Svar: Vi har nogle måneder at løbe på endnu.
Benjamin: Får fællesrådet mulighed for at beslutte sig for, om vi vil gøre det i februar?
Anne: Vi vil gerne være med til at vurdere, om det kommer til at holde. Vi vil se om det kan
politiseres.
Per: Vi vil have sikret, at det SKAL holdes indenfor en nulramme. Kritiske revisorer kunne også
komme ind over igen. Men at fællesrådet senere skulle ind over dato, kunstnernavn – det er
for sent. Men man kunne udvide kredsen, så det er mere end blot kritiske revisorer, der skulle
forholde sig til det.
Fællesrådet skal godkende om man må holde koncerten, HVIS vi holder os indenfor rammerne.
Anders, biologi: Der er en sammenhæng mellem pris på billet og hvor meget politik, man vil
se. Høj pris – så gider man ikke høre meget politik.
Steffen, MFSR: Væsentligt at have for øje, at det er en 80 års fødselsdag, hvor alle de
studerende kan komme med. Vi kan markere, at Studenterrådet er for ALLE. Vi skal løbe en
risiko og komme ud til alle de studerende.
Pause med gløgg og æbleskiver.
Rasmus, arts: Arts: principperne er ikke konkrete nok. Forslår at der nedsættes en gruppe, der
kan konkretisere og undersøge om principperne. Nogle fra de forskellige hovedområder, nogen
fra styrelsen og de kritiske revisorer. Arts er enige i det er en god idé, men da projektet er så
stort, vil de gerne have indflydelse på om der siges ja eller nej.
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Christian, ASB: Arts har langt hen af vejen ret med deres betragtninger, men man skal passe
på, at der ikke sættes for mange restriktioner. Der skal være en nødbremse et eller andet
sted. Der skal være et sted i processen, hvor nogen stemmer ja eller nej for projektet.
Benjamin, arts: Arbejdsgruppe skal ikke med til møder med Horsens/Herning-folk. En fra hvert
hovedområde, to fra styrelsen og de kritiske revisorer skal sige go.
Punkter ”ikke trække kræfter” og ”mulighed for at vise politik” er ukonkrete, og denne gruppe
skulle kigge på disse punkter.
Maria: En arbejdsgruppe viser mistillid til styrelsen (uddybes)
Anne: Det handler om at konkretisere ting.
Christian, ASB: Det er et signal om, at det er et ekstraordinært projekt. Der skal ”nikkes” ja
eller nej. Ikke gå i detaljer.
Meimei: Bange for at det ikke bliver politiseret nok. Kan det ikke være arbejdsgruppens
opgave?
Thea: Forslår der nedsættes en gruppe med en fra alle hovedområder, to fra styrelsen, Jesper
og kritiske revisorer – skal sige ja eller nej i januar. Det kunne kobles sammen med den
gruppe der sidder i fødselsdagsgruppen allerede.
Anne, arts: Enig i Theas idé om at en gruppe kan nikke ja eller nej.
Per: Gruppen skal kunne stille kritiske spørgsmål til Jesper.
Medicinerrådet: Hvornår i processen skal de sige go eller no go?
Svar: Inden vi binder os på noget større økonomisk.
Beslutning:
Styrelsen indstiller, at fællesrådet godkender, at projektet kan gennemføres hvis:
- Det kan afholdes indenfor en nulramme
- At det ikke trækker væsentlige kræfter fra Styrelsen og Sekretariatet
- At der er mulighed for at vise, at Studenterrådet er en politisk organisation ved
arrangementet
- At billetprisen bliver ca. 275 kr.
- At arrangementet fortrinsvis er for studerende ved Aarhus Universitet
Ændringsforslag: Der skal nedsættes en gruppe (to fra Styrelsen, en fra hvert hovedområde,
og de kritiske revisorer), der kan sige ja eller nej til projektets afholdelse. Jesper fremlægger,
hvad man er kommet frem til. Fødselsdagsgruppen skal udvikle politikken.
For: 16
Imod: 2
Resultat: Ændringsforslaget er vedtaget.
Ændringsforslag tilføjes: Max 275 kr. per billet.
For: 21
Imod: 0.
For det samlede forslag med de to tilføjelser:
For: 21
Imod: 0.
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Hovedområderne melder ind til Thea og Jesper hvem de indstiller til gruppen.
Pause
02.03 Støtte til andre Studenterråd (Bilag 3) (O+D+B)
Orientering:
Thea holder oplæg om emnet.
02.03.01 Principbeslutning (D+B)
Debat:
Spørgsmål fra fællesrådet.
Hvad findes der af argumenter for og imod beslutningen?
Der argumenteres for at vi selv kan komme i en situation, hvor vi kan få brug for hjælp selv
om vi ikke er det nu.
Det argumenteres at størrelsen af hjælpen er relevant for hvorvidt, styrelsen kan træffe
afgørelser uden inddragelse af fællesrådet.
Beslutning:
Styrelsen indstiller, at fællesrådet beslutter:
- At Studenterrådet ved AU kan indgå i økonomisk samarbejde med andre studenterråd
uden om Danske Studerende Fællesråd
- At sådanne beslutninger, uanset den økonomiske betydning, forelægges og
efterfølgende godkendes af Fællesrådet.
For: 19
Imod:0
02.03.02 Beslutning om støtte til SR/RUC (D+B)
Debat:
Det bemærkes at SAM-kantinen var drevet af studerende og det ikke gik. Det spørges om vi
som forening lovligt kan låne dem pengene. Svar: Det kan undersøges af vores revisor.
Det bemærkes at SL driver kantiner lovligt og med overskud.
Kantinen vil ikke konkurrere med andre studenterdrevne kantiner på RUC.
Beslutning:
Styrelsen indstiller at fællesrådet beslutter:
- At styrelsen må gå videre med sagen og indhente flere oplysninger
- At styrelsen i samråd med Den Kritiske Revision og Generalsekretæren må låne SR/RUC
op til 50.000 kr. såfremt det skønnes økonomisk ansvarligt.
For: 21
Imod:0
02.04 Studenterrådets arbejdsplan 2012 (Bilag 4) (O+D)
Udskydes til et andet fællesrådsmøde.
03 Meddelelser (O)
03.01 Styrelsen
Side 7/9

Valg: Husk reglerne når der hænges plakater op, men generelt kører valget rigtig godt.
Hvis man løber tør for plakater, kan man henvende sig til Per og Heidi.
DSF: der var forrige weekend politikkonference som var en succes. Der blev blandt andet
vedtaget at kontingentet stiger. Benjamin, Allan og Jakob blev valgt ind i landsforummet.
Studiemiljø: Undersøgelsen blandt de internationale studerende er lagt ud til Junior Consult,
som kører det.
03.02 Fagrådsrunde
Statsrådet:
Er i gang med valgkampen.
Oeconrådet:
Har holdt oeconaften, hvor de studerende fik indblik i, hvad man kan blive til efter
uddannelsen.
MFSR:
Har fået både ingeniørerne og molekylærbiologerne med til at stille mandater til valget.
Biologi:
Holder møde i morgen, hvor der skal vedtages en ny type tutorforening.
Vil holde et bioseminar som bliver et aftensfagseminar.
ASB:
Har holdt møde for fremtidige studienævnsmedlemmer, som fremadrettet vil bruge ASB
studenterforum som et forum for arbejdet.
ARTSrådet:
Rådet går godt, men fakultetet går rigtig skidt på grund af flytningerne. TEO får muligvis god
presse ud af flytningerne. I den forbindelse holdes der snart brokkemøde for de studerende.
Psykrådet:
Har udvidet gruppen af aktive.
Medicinerrådet:
Ikke sket det store siden sidst.
Jurrådet:
Der tilbydes i år luksusæbleskiver til de studerende i et forsøg på at hæve stemmeprocenten.
Forsøger at påvirke flytningerne så man kan beholde lokaler.

03.03 Andre
Parkkollegierne:
Der skal ske genhusning af kollegierne 1,2 og 3 hvor man vil udvide lejlighederne med køkken
og bad. Boligkampagnegruppen er gået sammen med de andre politiske organisationer, hvor
man er blevet enige om, at det ikke vil blive inddraget i valgkampen og alle forsøge fælles at
påvirke processen.
Bestyrelsesmedlemmerne:
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Der var i går bestyrelsesmøde om vedtægterne. Der kommer til at være en høring med frist fra
den 20. november til den 6. december, hvor vi skal være opmærksomme. Maria skriver ud når
der kommer et udkast til høring.
MFSR:
MFSR holder ”bodycrashing” hvor Benjamin vil deltage.
03.04 Kalender (Bilag 5)
De to næste møder i fællesrådet står i kalenderen, og er vigtige, da der vil blive behandlet
statutter.
Den 26. januar holdes der studienævnsaften.
Der afholdes KGB-møde den 13. december, som er vigtigt da der er vedtægter på
dagsordenen.
04 Eventuelt
Studenterhus Aarhus sponserer en øl efter mødet.
05 Mødeevaluering – udenfor referat

Med venlig hilsen
Jesper Hilsted Andersen
-Generalsekretær
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