Referat af fællesrådsmøde
18.09.2012

01

Formalia
01.01 Navnerunde og konstatering af quorum
Der er konstateret quorum
Liste over mandatbærere:
Steffen, Kåre, Bo Tranberg (MFSR), Sanne E. T. (BFU), Jonatan D. (MR), Søren
Holmegaard, Simon Felding, Mathias Møller, Toke T. Christensen, Marie Sørensen,
Dorthe Effersøe, Brit Seiding, Asger Emborg, Jeanette Hamor, Andreas B. Olsen,
Alexander B. Thomsen, Lasse Kvist, Rasmus Markussen (ARTS), Brian L. Sørensen,
Michael Lomholt, Sabrina Larsen, Alexander Pazdecki (ABC), Mikkel Fuglsang Larsen,
Adam Heckscher (Jurarådet), Jeppe Robert, Søren Bonnesen (sup.) (Statsrådet),
Pernille Thomasen (Mogens), Søren Kjærgaard, Martin Duus (Oeconrådet), Pernille M.
Thorsen, Meimei Claudi (Psyk).
01.02 Godkendelse af referater fra 25.04.12 og den 27.06.12
Godkendt med følgende rettelse:
Der står pt. om bestyrelseskandidat til studenterhusfonden: ”Søren er studenterrådets
kandidat fra jura”. Det pointeres, at han er studenterrådets kandidat.
01.03 Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

02

Sager til behandling
02.01 Vedtagelse af Studenterrådets Servicestrategi
Oplæg v. formanden: Strategien har til formål at sikre klare retningslinjer i en
organisation karakteriseret ved stor udskiftning, hvor mange tidligere retningslinjer for
vores services er bortfaldet ved de nye statutter. Strategien klargør studenterrådets
formål: At udbrede debat, men også at sikre de studerendes sociale, økonomiske og
faglige interesser. Strategien har til formål at klargøre, hvordan de enkelte services
bidrager både direkte og indirekte til opfyldelsen af mål.
Strategien træder i kraft fra næste rådsår og løber 3 år frem.
Behandling af ændringsforslag:
ÆF 1: Vedtaget
ÆF 2: Vedtaget
ÆF 3: Vedtaget
Enstemmigt vedtaget
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02.02 Opdatering af studenterrådets budget:
Generalsekretæren orienterer om forretningsudvalgets seneste budgetrevision, der
foruden enkelte administrative justeringer lyder på en række større positive ændringer,
særligt grundet aftalen med North Side festival, hvor vi årligt tjener netto 73.000 kr.
80 års fødselsdagsfest og Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag er gået hen og
givet et dårligere resultat end forventet, hvilket er beklageligt, men i høj grad skyldes
svigtende deltagerantal. Endelig er budgetrevisionen præget af prioritering af flere
midler til politisk aktivitet - politiske kampagner såvel som rejser til møder, konferencer
mv.
02.03 De kritiske revisorers halvårsberetning
Den kritiske revision er tilfredse med revisionen og roser, at de øgede indtægter
prioriteres til politiske aktiviteter.
Budgetoverskridelser ved fester kunne måske fremadrettet undgås ved at tage erfarne
festarrangører med på råd.
Leasing af IT hilses velkomment.
Revisionen bemærker med tilfredshed, at der er tjek på arbejdsskadeforsikringer, så vi
ikke en dag får en uventet regning ifb.m. en skade.
Endelig bemærkes det, at de høje udgifter til løn ikke så firkantet kan ses som
udelukkende en udgift, mange af løntimerne går også til at generere overskud på
serviceaktiviteterne.
Det diskuteres, om vi bør budgettere med et så stort overskud, men det vurderes
fornuftigt grundet den relativt store usikkerhed.
Det opklares at Forretningsudvalget har bemyndigelse til at revidere budgettet med
max 50.000 kr. per post samt max 100.000 kr. i samlet positiv eller negativ retning,
hvilket er tilfældet her. Alligevel lægges revisionen ud til godkendelse i fællesrådet.
Budgettet er godkendt
02.04 Valg til Aarhus Universitets-Sports Idrætsudvalg
Martin Duus fra økonomi er valgt som Studenterrådets repræsentant.
02.05 Valg til Aarhus Universitets Bestyrelse 2012
Der skal nedsættes en valgkampsgruppe, og det indstilles, at denne skal bestå af en
repræsentant fra hvert fagråd. Kommissoriet for gruppen er at stå for
valgkampsstrategi, layout, planlægning mv. Man kan melde sig til bo@sr.au.dk
Endvidere skal der vælges spidskandidater, og udvalget har indstillet Benjamin Bilde,
der har siddet i bestyrelsen det seneste år, samt Heidi Klokker, der det seneste
halvandet år har siddet i forretningsudvalget.
02.06 Oplæg og debat om den landspolitiske situation på uddannelsesområdet
Næstformanden orienterer om finanslovsforslagets konsekvenser for universitetet, om
Studenterrådets stillingtagen til dagpengespørgsmålet vedtaget i LUPUS samt om
oprettelsen af et netværk for elev- og studenterbevægelsen i Aarhus. Konkret
opreklameres to kommende begivenheder:
 Stormøde 27. september kl. 17
 Folkemøde 2. oktober på folketingets åbningsdag i Mølleparken
Efterfølgende debat omhandlende bl.a., om vi som studenterorganisation skal kunne
anvise finansieringsforslag til alle vores politiske krav, eller i højere grad ser det som
vores rolle at skabe synlighed om vores problemer og pege på løsningsforslag.
Endvidere debatteres det, hvorvidt det, at vi tager stilling til et arbejdsmarkedspolitisk
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spørgsmål, kan styrke os i vores pres på politikerne, eller svækker vores krav, at vi
breder vores fokus ud.
Det opklares, at LUPUS kan vedtage politik, der vil være SRs gældende politik.
Imidlertid kan fællesrådet omstøde denne beslutning, og Oeconrådet overvejer at
begære dagpengeudtagelsen til behandling i FR på kommende møde.
02.07 Indsupplering i LUPUS
Da der er 3 opstillede kandidater trækker de to forretningsudvalgsmedlemmer sig.
Gitte Velling fra statskundskab og Kirstine Pedersen fra klassisk arkæologi samt Simon
fra idehistorie er valgt.
Følgende begivenheder er relevante for hele FR:
 9.-11. november: Politikkonference i Danske Studerendes Fællesråd (DSF) i
Aalborg. Kontakt simon@sr.au.dk, 27336053
02.08 Indsupplering i AUPUS
Der vælges 4 medlemmer:
Søren fra statskundskab, Alexander fra uddannelsesvidenskab, Pernille fra psykologi,
Alexander fra erhvervsøkonomi. Der er møde tirsdag den 25.

03

Meddelelser
03.01 Forretningsudvalget

Den 26. er der to spændende arrangementer, man kan deltage i (Mødelokale 1)
Kl 15: Debatarrangement med uddannelsesminister Morten Østergaard, DSF´s
formand samt forhåbentlig universitetets bestyrelsesformand
Kl. 16:30 Infomøde om studenterrådet med spændende oplæg
På lørdag den 22./9. er der studienævns- og akademisk rådsseminar, hvor man
kan få viden og diskutere politik samt værktøjer til at handle, bl.a. Om forhandlingsteknik. Folk
opfordres til at bede interesserede i at tilmelde sig til christian@sr.au.dk
Weekenden 5.-7. oktober er der hyttetur for fagråd. Deltagergebyr på 30 kr.
dækker både transport og mad, men man skal tilmelde sig på forhånd, ligeledes til Christian.
Det faglige program står på forhandlingsteknik og workshops.
03.02 Fagrådsrunde
Oeconrådet: flyttet til nye lokaler.
MFSR: Afholdt rusarrangement og fået lovet guld og grønne skove fra ledelsen.
Statsrådet: Snart generalforsamling. Afholder en spændende faglig dag med
efterfølgende reception i vandrehallen, hvor man er velkommen.
Arts: Hjælper med at starte lokale fagudvalg, arbejder med fakultetsstrategi,
fredagsbar og retningslinjer for disse, opfølgning på Mette Thunøs løfte om 12 timers
undervisning evt. i samarbejde med andre fagråd. Opstarter efterårskampagne med
fokus på undervisningsmiljø med krav om en undervisningsmiljølov /-strategi. Møde på
tirsdag.
Medicinerrådet:
Jurarådet: Har afholdt introarrangement for nye russere og spist hjemmebag
ABC: Har i forbindelse med studiestart startet ny holdrepræsentantordning, lavet
introvideo og fået midler til forbedring af uddannelsesmiljøet.
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Psykrådet: Har arbejdet med eksamensklageproces og fået grønt lys. Fået flere nye
studerende med, der er interesserede i studenterpolitik med mange nye ideer. Har fået
økonomisk tilskud.
Mogens: Arrangerer studietur, fritidsforeninger
03.03 Andre
04 Evt.
05 Mødeevaluering (Uden for referat)
Mødeindkaldelser offentliggjort på hjemmesiden ønskes
Det efterspørges, at det ekspliciteres, hvorvidt punkter er oplæg, debat eller beslutning.
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