
Referat Fællesrådsmøde 17.11.2010 
 
01 Formalia (10 min) 
 
Dirigent: Ronni Mikkelsen (chefdirigent) 
Referent: Jesper Hilsted Andersen (generalsekretær) 
 
Der konstateres qourum med deltagelse af 1 psyk, 2 jura, 2 stats, 4 asb, 6 hum, 1 
dpu, 1 øko, 2 nat 
 
 
02 Sager til behandling (1 time og 40 min inkl. pause) 
 
 
02.01 Oplæg og debat: Hvad rører der sig i den danske universitetsverden? Tendenser, 
perspektiver og problematikker. Oplægsholder: Sune Auken, lektor på KU og aktiv 
debattør. (Bilag 1) 
 
 
02.02 Budget 2011 (Bilag 2) 
Studenterrådets Generalsekretær gennemgår statusbudgettet for 2010 samt Studenterrådets 
balance. 
Spørgsmål fra Fællesrådet til budgettet: 
 
Hvad dækker aktivitetstilskud?  

Tilskuddet til Studenterrådet fra universitet er til brug for, deltagelse i rusintruktion, Delfinen, 
retshjælp til studerende, kursus aktiviteter, opkvalificering af studerende i råd og nævn, 
vedligeholdes af netværk af studenterpolitikere, sociale og faglige arrangementer m.m. 
Kontrakten med universitet er ikke specificeret ned til enkelte specifikke aktiviteter. 

Studiekalenderen, hvad er indtægterne? 

Indtægter kommer kun fra annoncesalg, salgsansvarlig undersøger muligheden for fondsstøtte 

Ny post under parlamentariske udgifter 

Udvikling af fagråd. Styrelsen foreslår, at der allokeres 65.000 kr. til at udvikle samarbejdet 
med fagrådene, og til at organisationsudvikle Studenterrådet og fagrådene.  

Revisorkonto - hvorfor bliver den ikke budgetteret op? 

I år 2009 er beløbet højt, fordi man har bedt om en revisor rapport, for at se på muligheden 
for at overtage Stakbogladen, da denne var i økonomiske problemer.  

 
 
Status-budgettet for 2010 godkendes af Fællesrådet. 
 
 
 
 
 
 



 
03 Meddelelser (20 min) 
03.01 Fagrådsrunde 
Økonomi 
Er for første gang kommet i kampvalg om akademisk råd og studienævnet 
 
ASB 
Frit forum har vist sig lidt på områderne, men valgkampen kører uforstyrret 
 
Nat 
Efter valget er der et arrangement for alle indvalgte i råd og nævn. 
 
Psyk 
Samarbejder med HUMrådet om at føre valgkamp i kantinen 
 
Humrådet 
Laver valg. Konservative studerende stiller op til akademisk råd på HUM, så der bliver 
kampvalg.  
Er blevet bedt om at deltage i FU fra dekanen, men mangler at få en opfølgning fra dem. 
Rasmus Markussen er blevet indsuppleret i HUMrådets forretningsudvalg. 
 
DPU 
Der er meget splittelse om den nye bachelor, og hvilket hovedområde man gerne vil tilhører i 
den nye AU struktur. 
 
Jura 
Samarbejder med Statsrådet om en valgbod i kantinen.  
 
Statsrådet 
Arbejder hårdt med valg, der er kampvalg til alle råd og nævn. Har fået en cykelpumpe til de 
studerende, som har vist sig at være en succes, og der opfordres til at arbejde for det andre 
steder. 
 
 
03.02 Styrelsen 
Universitetslovs høring: Høring om den fremtidige universitetslov, som vi laver høringssvar til 
sammen med DSF. 
Valg: Alle kan henvende sig til Benjamin i løbet af valgugen, hvis man mangler valgmateriale 
eller hænder til hjælp. Der holdes fredagsbarrundtur på fredag med udgangspunkt fra 
Styrelsen kl. 15.00. Rundturen sidste fredag gav god respons fra de studerende. 
Survey om den faglige udviklingsproces: Hjælp med at højne svarprocenter på vores survey. 
Send ud til alle I kender. Spørgsmål kan rettes til Maria Juhler på juhler@sr.au.dk 
 
03.03 Danske Studerendes Fællesråd, Unge ta’r ansvar 
Det bredeste initiativ, der længe er set inden for ungdomsområdet med 
studenterorganisationer, faglige organisationer og andre ungdomsorganisationer. 
 
Kampagnen begyndte i september med regionale møder, hvor der blev arbejdet med udkast til 
politikpapirer. Herefter blev ”ungdomspakken” vedtaget og blev sendt til det nationale, 
politiske niveau. I tiden herefter foregik der lobbyarbejde og aktioner.  
Det kulminerede den 5. oktober på Folketingets åbningsdag med en stor demonstration foran 
Folketinget. 
 
Herefter lukkede regeringen og DF dørene, og der kom ingen konkrete udmeldinger, som vi 
dog regner med kommer snarest. 



 
Der fremlægges, hvad SU-udspillet sandsynligvis kommer til at rumme fra de forskellige 
partier. 
 
Der arbejdes nu på at genaktivere Unge Tar Ansvar. Det er vigtigt, at kampen for SU ikke 
blandes sammen med den forestående Folketingsvalgkamp og dermed bliver ideologisk, men 
at den holdes særskilt. 
 
03.04 Andet 
 
04 Eventuelt (10 min) 
HUMrådet har lavet en valgvideo, som alle er velkomne til at se på Facebook. 
 
05 Mødeevaluering (udenfor referat) 	  


