
 

 
 

 
 

Referat Fællesrådsmøde 15.10.10 
- Ordinært - 

 
 

Onsdag d.15.09 kl. 19.15-22.00 Studenternes Hus mødelokale 1 

  

 

01 Formalia 

Vi er i Quorum 

Dagsordenen fra sidste møde er godkendt 

Referatet fra sidste er godkendt 

 

 

02 Sager til behandling:  

 

02.01 Universitetsvalg (bilag 1 og 2)  

  Herunder valg af liste- og valgforbund, samt valg af spidskandidater.  

 

Benjamin ridser rammerne for universitetsvalget op. De relevante er studienævnet, akademisk 

råd og universitetsbestyrelsen.  

Vi er nødt til at lave noget fælles omkring universitetsbestyrelsesvalget, som er vigtig for os at 

bevare 2 pladser i bestyrelsen i.  

Studenterrådet vil gerne trække på kræfterne i fagrådene til at vi kan beholde disse pladser. 

Der er 3 ting der er brug for folk til. 

1.1 Det er vigtigt at vi finder nogen til at stille op til de akademiske råd rundt omkring og 

studienævn. 

1.2 Vi stiller lokale bestyrelseslister alle steder så vi kan trække så mange stemmer som 

muligt 

1.3 vi skal bruge 3 folk til at føre valgkamp 

 

2.Vi skal bruge en fra hver fagråd til at være ansvarlig for den lokale valgkamp og en til at 

sidde i valgkampsgruppen. Vedkommende må gerne være den samme. 

3. Kom til os hvis i har spørgsmål 

 

Dirigenten stiller 3 spørgsmål: 

1.Hvor mange spidskandidater vil vi have? 

Vi vil gerne have 2. 

2.Hvem skal besidde de 2 pladser i bestyrelsen? 

Maja og Maria er vedtaget som spidskandidater. 

3.Hvordan stiller vi op med valg af listeforbund? 

Valgkommissionen foreslår en spidskandidatliste 

 

Valgkommissionens foreslåede opstilling af lister er godkendt af fællesrådet 

 

 02.02 Unge ta’r ansvar (bilag 3) 

Herunder afstemning om Studenterrådets deltagelse i demonstration den 5. 

oktober 

 

Anne og Niels fra Styrelsen har ordet. 

I foråret blev det vedtaget at der skulle laves en kampagne om studiemiljø her i efteråret, 

hvilket er sat i gang under parolen ”Unge ta’r ansvar” , i samarbejde med DSF. 

Denne kampagne laves i samarbejde med en række ungdomsorganisationer.  



I den kommende weekend finder der et ungdomstopmøde sted i Odense, hvor de 30-40 

organisationer mødes og gerne skulle vedtage et politikprogram. Grundlaget fulgte 

dagsordenen ud som bilag, hvor pointerne er opstillet i 4 punkter.  

Vi håber på at kunne stille en masse unge til at deltage på topmødet i Odense. Der er 

arrangeret gratis transport  i fællesskab med de andre ungdomsorganisationer fra Århus til 

topmødet.  

Fagrådene bedes om at skrive ud til deres studerende og opfordre dem til at deltage i 

topmødet den kommende lørdag.  

I Mejlsgade er der oprettet et sekretariat for kampagnen, hvor der vil køre aktiviteter. Den 27. 

flytter Sr’s politiske sekretariat derned og arbejder for en dag på læserbreve, bannere osv. Her 

er folk også velkomne til at deltage. 

På Folketingets åbningsdag den 5. oktober vil der være en stor demonstration, som vi skal 

beslutte om SR og de frivillige vi kan mønstre vil deltage i. 

 

Spørgsmål: 

Hvor landspolitisk neutralt er dette politikpapir? 

Svar: De krav der vedtages på topmødet bliver de krav vi vil mobiliserer folk på. Det bliver 

holdt partipolitisk rent.  

 

Det understreges i den efterfølgende diskussion, at det skal være partipolitisk neutralt for at 

flere af SR’s fagråd kan bakke op om det og sælge ideen om en demonstration overfor deres 

studerende. 

 

Der stemmes om SR ønsker at deltage i demonstrationen. 

Stemmer for deltagelse: 19 

Imod: 0 

Det er vedtaget at SR deltager 

 

 

 02.03 Diverse valg 

a. Valg af medlem til Aarhus Universitets Legatudvalg. (5 min) 

 

Pulje på 90.000 der uddeles til studerende. Vi mangler en til at sidde i udvalget. 

Troels fra Statskundskab stiller op som eneste og er valgt. 

 

b. Valg til kvalitetsikrings-udvalget 

Anna, nuværende bestyrelsesmedlem, har siddet i udvalget og beskriver arbejdet: 

Udvalget består af folk fra hovedområderne og ledes af prodekanen. Der sidder en 

studerende i udvalget. Arbejdet består i hvordan man sikre og måler kvalitet på 

forskellige niveauer. Det handler om at være de studerende stemme for hvad 

kvalitet er. Arbejdsbyrden er begrænset.  

Damian fra HUM er valgt til posten. 

 

c. Valg til frafaldsudvalget 

Anna, nuværende bestyrelsesmedlem har siddet i udvalget og beskriver arbejdet: 

Udvalget undersøger frafaldet ved universitets uddannelser og søger svar på hvorfor 

har vi frafald, hvor falder folk hen, hvordan får man fokus på frafald? 

Arbejdet består i at komme til møderne og komme med gode ideer og give indspark 

til hvordan studerende tænker. 

Brian O’Brian er valg til posten. 

 

 

 02.04 Indsupplering af to medlemmer i styrelsen (bilag 4) (10 min) 

 

Siden det konstituerende valg har vi manglet et styrelsesmedlem og senere er Rasmus Kern 

trådt ud da han nu læser i København.  

Maria Juler stiller op, men der er stadig en plads ledig, som ønskes besat. 

Da der ikke er flere der stiller op er Maria valgt til Styrelsen. 

Mulige styrelsesmedlemmer er velkommen til at kontakte Thea pr. mail. 



 

 

 02.05 Den faglige udviklingsproces (20 min) 

 

Styrelsens fokus bliver den nærmeste fremtid at holde liv i en debat omkring hvorfor der ikke 

er en debat om FUP. Vi vil hjælpe VIP og TAP med at blive mere aktive i debatten og hjælpe 

dem på vej til at få deres eget talerør uden at vi bliver deres talerør. 

Rektor har lovet at de studerende skal inddrages i FUP og det er allerede fra Rektors side 

blevet påtalt over for bl.a. SAMF og der er givet mundtlig lovning på at vi kan kontakte ham 

hvis vi ikke føler os inddraget. 

Der køres en runde hvor alle fagråd kort beskriver deres engagement i FUP.  

 

Thea ønsker en update fra fagrådene omkring deres inddragelse i FUP før det kommende møde 

med Rektor om processen. 

 

 

03 Meddelelser 

 

 03.01 Styrelsen (Bilag 6 og bilag: mail af den 1. september ’opdateringer mv.’) 

 

DSF holder Studiestartsseminar, som SR opfordre folk til at deltage i. Tilmelding kan ske ved 

mail til Thea.  

 

 03.02 Fagrådsrunde (20 min) 

Statsråd: 

Der arbejdes med at organiserer nye interesserede og af andre ting kan nævnes et papir om 

hvorfor der gives lave karakterer  

 

ASB: 

Arbejder med at organiserer 2 fra hver bachelor udannelse i et fælles organ for de studerende 

 

NAT: 

Der afholdes forskellige foredrag for de studerende. Der arbejdes med forbedring af 

evalueringerne af fagene. Der arbejdes med at præsenterer fagrådet på en ny måde for de nye 

studerende, hvor man ikke præsenterer sig selv fra studiestart, men efter den første eksamen 

 

Historie: 

Aggressiv rusuge har betyde mange nye i fagrådet, som man håber at holde på. FUP fylder og 

profil-fag arbejdes der med i studienævnet 

 

Theologi: 

Har for få engagerede studerende i fagrådet, men arbejder på at holde fanen højt. 

 

Økonomi: 

Der arbejdes med nye medlemmer, f.eks. grill-aften for udvekslingsstuderende. Eller forskellige 

faglige arrangementer, som foredrag. Der holdes Oecon-aften hvor gamle studerende kommer 

og holder oplæg om forskellige fag. 

 

 

HUM: 

Ahr prioriteret at arbejde med at få aktivister til Unge ta’r ansvar. Forbereder sig til snarlig 

generalforsamling. Har arbejdet med hvordan der oprettes profil-fag.  

 

Psyk: 

Vellykket intromøde i fredags med mange fremmødte. Har en del velfungerende udvalg af 

social og faglig karakter, der har nye initiativer i gang. FUP fylder også en del. 

 

 

 



Medicin: 

Der arbejdes på hvordan der laves en god overgangsordning mellem gammel og ny 

studieordning så kvaliteten er sikret.  

 

 03.03 Kalender (bilag 5) (5 min) 

 

Bilag 5 gennemgås af Thea 

 

 03.04 Kurser i efteråret (5 min) 

 

04 Eventuelt (10 min) 

 

Maja: der er bestyrelsesmøde på mandag, hvor der holdes formøde kl. 9 hvor dagsorden samt 

bilag gennemgås her på SR. Folk er velkomne til at komme og deltage. 

 

05 Mødeevaluering – udenfor referat 

 
 

 
 



BILAG 1 

 
Spidskandidater til universitetsvalget 
 
Første: 
 
Ja, jeg er studenterrådets nye spidskandidat! 
 
Jeg ønsker at stille op som studenterrådets nye spidskandidat. Min motivation for at stille op bygger på to års 
erfaring med studenterpolitisk arbejde i fagråd, fællesråd og diverse udvalg på universitetet. Jeg har lige fra 
start været meget interesseret i, at varetage de studerendes interesser og være deres stemme og ansigt 
udadtil. Udover erfaring med studenterpolitik sidder jeg i Red Barnet Ungdoms bestyrelse og har derfor også 
erfaring med bestyrelsesarbejde. 
 
I forhold til mit engagement i studenterpolitik har jeg hen over sidste semester fået et større og mere 
nærværende indblik i det politiske spil og de politiske processer, der eksisterer på Aarhus Universitet. Dette 
har skyldes Den faglige Udviklingsproces(FU), som gav mig chancen for at komme på banen og kæmpe de 
studerendes sag. FU har været altafgørende for mit engagement, idet jeg her havde muligheden for at prøve 
kræfter med mine evner som studenterpolitiker. Ud fra dette mener jeg, at jeg er blevet klædt på til de 
udfordringer, der ligger i et evt. arbejde som bestyrelsesmedlem. 
 
Mit mål med arbejdet i bestyrelsen er både at få de studerendes indflydelse mere gældende og 
skabe en bedre information omkring, hvad der sker i bestyrelsen. Jeg mener, at der er brug for mere 
åbenhed og informationsstrøm i alle studenterpolitiske sammenhænge, hvilket jeg derfor vil tage med i 
bestyrelsesarbejdet. 
 
Det at skulle være en del af styrelsen og samtidigt være bestyrelsesmedlem ser jeg som en styrke, idet der 
vil komme en tæt forbindelse mellem det, der diskuteres i hhv. Studenterrådet og Bestyrelsen. 
 
Udover mine erfaringer og motivation, vil jeg endvidere kunne trække på, at jeg over det sidste semester har 
gjort mig bemærket som en af de studerendes ansigter udadtil, idet jeg har været i en række artikler, tv-
indslag og været Det Samfundsvidenskabelige Fakultets repræsentant i flere sammenhænge på 
universitetet. 
 
Håber at I ønsker mig som spidskandidat til Universitetsbestyrelsen! 
 
Mvh Maria Juhler-Larsen, stud.scient.pol, 5.sem. 
 
Høegh-Guldbergsgade 47b, 1. 
 
8000 Århus C 
 
Tlf. 29 27 38 65 
 
E-mail: maria_juhler@hotmail.com 
 
Anden: 
 
Maja Viola Buskbjerg ønsker at genopstille som spidskandidat til bestyrelsesvalget. Maja motivere sin 
opstilling mundtligt på mødet. 
 
maja@sr.au.dk  

 

 

 
BILAG 2 
 
Forslag til liste- og valgforbund. Vedlagt 
 

mailto:maria_juhler@hotmail.com
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BILAG 3 
 
Politisk grundlag for efterårskampagnen 2010 
 
Unge ta’r ansvar! 
 
Der stilles større og større krav til unge, og vi presses fra mange forskellige sider. Det forventes, at det er os 
unge, der skal sikre det danske velfærdssamfund i fremtiden, men samtidig er der et tydeligt misforhold 
mellem forventningerne til os, og den politik der bliver ført. 
 
Unge i arbejde og under uddannelse nedprioriteres gang på gang fra politisk hold, og vi kan derfor umuligt 
leve op til de høje forventninger. Politikernes strammer-linie har skabt store problemer på landets 
uddannelser, og de manglende handlinger har gjort livet surt for mange unge arbejdsløse og unge uden 
uddannelse. For ikke at ende i en reel ungdomskrise, ta’r vi unge ansvar. Vi vil tilbagerulle dårlig 
ungdomspolitik og foreslår de fede løsninger. 
 
Drop dårlig ungdomspolitik: 

- Drop forringelser i SU’en – Unge ta’r ansvar!: Politikerne vil have unge hurtigere igennem deres 
studier for enhver pris, og Regeringen har derfor varslet en SU-reform til efteråret, hvor de vil 
forringe SU’en. 

- Drop nedskæringer i uddannelse – Unge ta’r ansvar!: Gennem en lang årrække har der været skåret 
ned i bevillingerne til uddannelse, og senest med voldsomme nedskæringer, som er forsøgt skjult 
under fine ord som dispositionsbegrænsninger og Genopretningspakke. Nedskæringerne forringer 
kvaliteten af vores uddannelser. 

- Uddannelse til alle - Unge ta’r ansvar!: 20% af en årgang får ingen ungdomsuddannelse. Her er 
problemet ikke så meget, at der føres en forfejlet politik, men snarere at der slet ikke føres politik. 
Regeringen kommer kun med vage formuleringer på, hvordan vi når målsætningen om at 95 % unge 
skal have en ungdomsuddannelse. Og med dårlige transportforhold i udkantsområder og dårligere 
boligforhold i de store byer har kun gjort adgangen til uddannelse dårligere.  

- Arbejdsløshed kræver handling – Unge ta’r ansvar!: Regeringen har fralagt sig ansvaret for 
ungdomsarbejdsløshed og samtidig mødes unge ledige med meningsløs aktivering. Oven i det har 
man netop halveret dagpengeperioden for de arbejdsløse. Arbejdsløshed betragtes som en 
individuel fiasko og ses ikke som et samfundsproblem.  

- Praktikpladser nu - Unge ta’r ansvar! Mere end 9000 unge på erhvervsskolerne mangler 
praktikpladser. Uden praktikpladser vil ufattelig mange unge på erhvervsuddannelserne ikke kunne 
færdiggøre deres uddannelse. Løser vi ikke problemet kommer tusindvis af unge til at stå uden 
uddannelse og Danmark kommer til at stå med en kæmpe mangel på faglært arbejdskraft. 
 

Unge ta’r ansvar! 
Vi tager nu til genmæle og vil samle unge i hele landet på tværs af uddannelser og arbejde for at drøfte, 
hvilke modkrav vi kan stille til samfundet og politikerne. Vi vil gerne være med til at bygge et stærkt 
velfærdssamfund, men det kræver, at man prioriterer unge politisk. 
 
Vi vil ikke bare gøre fremtiden til en kamp mellem generationer, der råber ad hinanden. Vi mener vi sammen 
skal finde de bedste fælles løsninger for Danmark. Med kampagnen lader vi samfundet vide, hvilke 
problemer nutidens unge står overfor. Problemer som vi i fremtiden kan og skal undgå. For kun med 
forbedringer af unges vilkår kan de næste mange generationer leve op til forventningerne om fremtidens 
samfund. 
 
Kampagnen er ikke et forsøg på at hænge bestemte politikere ud. Det er derimod et forsøg på at danne 
platform for konstruktiv og fremadrettede diskussioner. Gennem regionalt forankrede aktiviteter vil flere 
tusinde unge blive inddraget i formuleringen af helt konkrete løsninger, på de problemer vi står overfor. 
 
Konkrete politiske mål: 

- Tilbagerulle ungdomsfjendtlige politikforslag og kæmpe for en god Finanlovs 2011 med investeringer 
frem for nedskæringer 

- Samle unge regionalt og nationalt og formulere vores løsninger på udfordringerne både på lokalt og 
centralt niveau 

- Være modstandsdygtige overfor fremtidige politiske forslag, der medfører forringelser for unge under 
uddannelse og i arbejde.  

 



BILAG 4 
 
Da Rasmus Kerrn er flyttet til København og nu indmeldt på KU er han pr. 1.9.2010 trådt ud af styrelsen. Ved 
valget i marts blev der desuden valgt 6 medlemmer, i stedet for de mulige 7. Det betyder at der er to ledige 
pladser i styrelsen. Det ville være helt kanon at få styrelsen fyldt op. Tænker du at det kunne være noget for 
dig? Så kontakt thea@sr.au.dk. Der er også mulighed for at stille op på mødet.  
 
Styrelsesarbejdet består dels af faste ugentlige møder, dels af løbende projektarbejde. Der er rig mulighed 
for selv at præge arbejdet! Arbejdet aflønnes desuden med et vederlag. 
 
Pt. har vi modtaget en opstilling. Det er Maria Juhler fra Statsrådet, der ligeledes stiller op til at blive 
spidskandidat til bestyrelsesvalget.  
 
BILAG 5 
 
18.09 Stormøde i Odense ”Unge ta’r ansvar” 
22.09 Politisk udvalgsmøde (formøde til bestyrelsesmøde og til UPU/LU-møder) 
25.-26.10 DSFs studiestartsseminer på DTU – det er gratis at deltage 
30.09 Introseminar 
05.10 Demonstration ”Unge ta’r ansvar” 
05.10 FR-møde 
28.10 FR-møde 
30.10 Politisk udvalgsmøde (bestyrelsesmøde og politisk forberedelse af politikkonference) 
05.-07.11 DSF politikkonference på AU 
16.11 Politisk udvalgsmøde (primært om LU) 
17.11 FR-møde 
22.-25.11 VALG 
09.12 Politisk udvalgsmøde (bestyrelsesmøde samt uddannelses- og levevilkårspolitik) 

 
BILAG 6 
 
DSFs Studiestartsseminar 25-26. september 
DSF holder endnu engang et seminar i forbindelse med udvalgsmøderne. Her vil vi bruge DSFs aktuelle 
politiske dagsordner om SU og studiemiljø, til at lære de praktiske værktøjer vi skal bruge for at føre en 
effektiv og succesfuld kampagne. 
 
Hvad får du ud af kurset? 
 
Hvordan får man flere aktive? 
Vil du skabe ejerskab for organisationens projekter og involvere dygtige frivillige i projektarbejdet? På 
seminaret vil du også lære hvordan man tænker resursemobiliserende, hvordan man bruger aktiviteter til at 
skabe flere aktive og hvordan skaber man et attraktivt politisk miljø, hvor man har lyst til at være. 

 
Hvordan navigerer man i en politisk virkelighed? 
Vil du kunne vinde politiske sejre og skabe samarbejder der sikrer resultater? På seminaret lærer du at tegne 
et billede over aktørerne i dit politiske landskab. Hvem er venner? hvem er modstandere? og hvordan kan vi 
få flere at de første og færre af de sidste? 
 
Praktisk: 
Seminaret bliver holdt i forbindelse med udvalgsmøderne i weekenden  25-26 september. Det vil højst 
sandsynligt bliver på DTU. Der er mulighed for overnatning. 
 
Deltagerbetaling: 
Der bliver en brugerbetaling på maden (ca. 75 kr). 
 
Tilmelding: 
Send en mail til sd@dsfnet.dk 
 
Program: 
Lørdag 
 
16.00-18.00: Kampagneledelse og indragelse af frivillige? v. Peter Mark Lundberg, formand for Copenhagen 

mailto:thea@sr.au.dk
mailto:sd@dsfnet.dk


Music 
 
Vi deler os i to: 
 
18.00-18.30: Status på studiemiljø området v formandsskabet 
18.30-19.00: Status på unge ta’ ansvar v formandsskabet 
19.00-21.00 Aftensmad 
21.00- fest 
 
Søndag 
 
10.00-11.00 Morgenmad for de overnattende 
11.00-12.15 Workshop 1: Hvordan navigerer man i en politisk virkelighed? 
12.30-14.00 Workshop 2: Hvordan får vi og bruger flere aktive? 
14.00-15.00 Middagsmad 
 
Mvh. 
Svend Dyrholm 
Bestyrelsesmedlem 
 
Danske Studerendes Fællesråd 
 
+45 30326831  
svend.dyrholm@gmail.com 
-------------------------------------- 
-------------------------------------- 
Danske Studerendes Fællesråd 
H. C. Andersens Boulevard 51, st, tv 
1553 København V 
tlf 3332 4813 
email: dsf@dsfnet.dk 
 

mailto:svend.dyrholm@gmail.com
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