Referat Fællesrådsmøde
Ordinært møde
Onsdag den 25.04.12 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, mødelokale 1.
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning.

Referat.

19.15 - 22.00

01 Formalia (O+D+B)
01.01 FRs forretningsorden til orientering (Bilag 1).
01.02 Navnerunde og konstatering af quorum.
Se mandatbærerliste-bilaget.
Der kan med 35 mandater konstateres quorum.
01.03 Godkendelse af referatet fra den 13.03.12 (Bilag 4 og 5).
Rettelse af CCs navn i starten af referatet.
Referatet er med denne opdatering godkendt.
01.04 Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen er godkendt.
02

Sager til behandling (O+D+B)
02.01 Ramme for budgetafvigelser (Bilag 6).
Forretningsudvalget indstiller, at rammen for budgetafvigelserne godkendes.
Stemmer for: 35
Stemmer imod: 0
Blank:0
02.02 Indstilling fra FU vedrørende valget til Studenterhusfondens bestyrelse (Bilag 7).
Forretningsudvalget indstiller, at den til enhver tid siddende Generalsekretær
besidder en af de 3 poster i Studenterhusfondens bestyrelse.
Stemmer for: 35
Stemmer imod: 0
Blank: 0
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02.03 Valg af studenterrepræsentanter til Studenterhusfondens bestyrelse (Bilag 8).
Der er 2 kandidater der har indleveret deres opstillinger. Der er ikke flere, der
ønsker at stille op, og de 2 opstillede kandidater motiverer derfor deres
kandidatur.
Spørgsmål:
Det pointeres, at der i fremtiden bør søges at finde kandidater bredt fra hele
Universitetet.
Der stilles spørgsmål til, hvorvidt Søren er kandidat for Jura eller for
Studenterrådet.
Det fastslås, at Søren er Studenterrådets kandidat, og derfor er forpligtet til at
varetage Studenterrådets interesser i bestyrelsen.
Søren og Per er valgt pr. akklamation.
Da vi er foran i tidsplanen, indskydes der 10 minutters pause.
Da vi er foran tidsplanen ændres punkt 03.03.04 til punkt 02.04
02.04 Studiejob- og arbejdsløshedskampagne.
Gruppen bag kampagnen afholder deres oplæg.
Det spørges til, hvad der findes af konkrete ideer som gruppen arbejder med.
Gruppen har på nuværende tidspunkt kun afholdt et møde, og er derfor ikke kommet så
langt endnu, men der er kommet flere ideer op på det første møde, som der kan
arbejdes videre med.
Gruppen giver supplerende kommentarer til tilgangen til arbejdet og mulige
samarbejdspartnere.
Det foreslås, at man laver en film, der kan bruges til at reklamere, aktivere og/eller
informere folk ude på studierne til at deltage aktivt i kampagnen.
Den planlagte hovedpause flyttes til efter punkt 03.01.01.

03 Meddelelser (O)
03.01 Forretningsudvalget.
03.01.01 FUs forretningsorden og ansvarsfordeling til orientering (Bilag 2a og 2b).
03.01.02 Andet.
Heidi fra Forretningsudvalget orienterer om arbejdet i arbejdsgruppen for
internationale studerende. Første møde blev afholdt i sidste uge, og alle er
velkomne til at være med fremover. Der er startet samarbejde med Internationalt
Center.
Næste møde er den 7. maj kl. 16.00 på Studenterrådsgangen, hvor der vil blive
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arbejdet med udarbejdelsen af initiativer for de midler, der er bevilget fra
Universitetet til arbejdet.
Jakob orienterer om den netop afholdte DSF konference på KU, hvor vi (SR AU)
sendte en historisk stor delegation.
SR AU fremlagde og fik gennemført flere ændringsforslag til DSFs politikpapirer.
Der blev diskuteret DSFs politik omkring universitetsledelse.
SR AU fik uglen med hjem fra konferencen.
Simon orienterer om arbejdet i LUPUS.
Der fortsættes på boligkampagnen fra sidste rådsår. Der køres
studiejobkampagne, som netop fremlagt.
Ulrik orienterer om arbejdet i AUPUS.
Der arbejdes lige nu med bestyrelsesarbejdet op til det kommende
bestyrelsesmøde.

Pause med fotografering af Fællesrådet 2012.

03.02 Fagrådsrunde.
Mogens:
Holder grillaften på fredag. Er ved at arrangere studietur til efteråret. Vil til at
uddybe samarbejdet med Biologisk Fagråd.
Oeconrådet:
Er ved at planlægge dimission og kåring af den Gyldne Pegepind. Har lige
overstået midtsemesterevaluering.
DSR:
Er ved at planlægge generalforsamling i Aarhus. Der kommer 45 studerende fra
København til generalforsamlingen.
Communication Council:
Er ved at oplyse på forelæsninger om hvem de er. Var med til semestermøde og
afholdte infomøde for nye medlemmer. Er generelt ved at organisere sig.
Statsrådet:
Har fået godkendt sin nye statut.
MFSR:
Har lige nu ikke så mange indvalgte, men holdte rekrutteringsmøde i sidste uge
for nye aktive.
Har i dag afholdt brokkemøde.
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Academic Business Council:
Er ved at oplyse om sin eksistens med ny Facebookside. Har afholdt første
offentlige møde for nye medlemmer. Er ved at starte holdrepræsentantordning.
DSR IHA:
Har lige fået godkendt at have studienævn, som oprettes i juni måned. Har
afholdt møde med underudvalg omkring økonomi, så der kan holdes
generalforsamling.
Psykrådet:
Har afholdt konstituerende møde. Har fået valgt årets forelæser. Har afholdt
flytte/rundvisning/informationsdag.
Biologisk fagudvalg:
Arbejder på at blive mere synlige med bl.a. ny hjemmeside. Tutorgruppen er lige
gået i gang med arbejdet.
ARTSrådet:
Kører kampagnen ”Akademisk forår” om studenterstyrede rum og fredagsbarer.
Har fået lavet underskriftindsamling og indsamling af postkort. Der starter
fredagsbarsarbejdsgruppe i morgen. Kampagnen ender med en udendørsdag i
maj hvor dekan og prodekan inviteres, og der overrækkes de indsamlede
underskrifter. Der blev i dag afholdt aktion ved bestyrelsesmødet.
Der samarbejdes med AUPUS, om at lave ARTSstrategi.
Der arbejdes med rus-ugerne, og dekanatets udspil for retningslinjerne til dette.
Der arbejdes med Nobelbiblioteket, hvor man søges at blive inddraget i arbejdet
med Nobelkantinen. Der var 40 til ARTSrådsmødet i mandags.
På Historie afholdes der fælles faglig dag på fredag med 3 oplæg, hvor alle er
velkomne.
Alternative jurister:
Har afholdt ”Juristernes arbejdsområde”, hvor færdiguddannede jurister holdt
oplæg om alternative arbejdsområder. Går snart på ferie.
Jurrådet:
Der er kåring af ”Årets underviser” i morgen. Der afholdes kursus i ”Håndtering af
eksamensstress” i nærmeste fremtid.
Der afholdes sommerdimission, som netop nu er ved at blive planlagt.
Geologi (ikke fagråd endnu):
Der konstitueredes nyt fagråd den 8. maj. Og der organiseres valg til
institutforum.
03.03 Andre.
03.03.01 DIs forretningsorden til orientering (Bilag 3).
03.03.02 Politik på Northside Festival.
Northsidekoordinatorerne og Bo fra forretningsudvalget holder oplæg sammen.
03.03.03 Frivillig på Northside Festival.
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Northsidekoordinatorerne og Bo fra forretningsudvalget holder oplæg sammen.
03.03.05 Boligpatrulje.
Der køres besøg hos oplandsgymnasierne i samarbejde med Lejernes Landsorganisation.
03.03.06 Fællesrådets kalender for efteråret 2012 til orientering (Bilag 9).
03.03.07 Andet.
Bestyrelsesrepræsentanterne orienterer.
Der har i dag været møde i Aarhus Universitetsbestyrelse.
Mødet handlede primært om økonomi og Universitetets årsrapport.
Thea Frederiksen:
Der starter en arbejdsgruppe i morgen omkring UNIVERS og et muligt frihedsbrev,
hvor Thea, bo og andre sidder, og man er velkommen til give inputs til dem.
04

05

Evt.
Studenterhus Aarhus giver en øl til Fællesrådet efter mødet i Unibaren.

Mødeevaluering (udenfor referat).
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