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FÆLLESRÅDSMØDE
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MOGENS ZIEGLER STUEN
19:15
24. OKTOBER

FÆLLESRÅDSMØDE

Kære Fællesråd
Hermed tredje udsending til ordinært fællesrådsmøde den 24. oktober.
Bemærk at mødelokalet er ændret til Mogens Ziegler Stuen (den gamle kaffestue 1 ved siden af
Studenterhusets Cafe).
Der er i denne udsending medsendt bilag 2 og 4 som lovet.
Vi skal på mødet bl.a. høre et spændende oplæg fra Co-president fra CBS Students, Philip
Hardø vedrørende CBS Students’ succesfulde valgkampagne til deres styrende organer sidste
efterår. Derudover vil der være et oplæg fra Valgkommissionen omkring Universitetsbestyrelsesvalget og beslutning omkring liste- og valgforbundsstruktur, samt en genbehandling af en
politikudtalelse omkring dagpenge, foreslået af Oeconrådet. Fællesrådet skal i den forbindelse
vælge enten at stadfæste vedtagelsen af politikudtalelsen eller forkaste den. Husk yderligere at
der er en ledig plads i AUPUS :)
Vi glæder os til at se jer alle sammen til en spændende aften med god og konstruktiv debat.
Vel mødt!
Venlige hilsner,
Dirigentinstitutionen
Chefdirigent Troels Ilsø Mahneke, 1.dirigent Eske Møller Pedersen og 2. dirigent Thea P.
Frederiksen
dirigent@sr.au.dk
Tidsplan frem til fællesrådsmødet
27. september: Første udsendelse
Indhold:
Foreløbig dagsorden
10. oktober: Anden udsendelse
Indhold:
Foreløbig dagsorden, samt bilag 1,3 og 5
17. oktober: Tredje udsendelse
Indhold:
Foreløbig dagsorden, samt bilag 2 og 4
24. oktober: Fællesrådsmøde kl. 19.15
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Foreløbig dagsorden til fællesrådsmøde d. 24.10 2012
Ordinært møde

Onsdag d. 24.10.12 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, Mogens Ziegler Stuen
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning
Foreløbig dagsorden: 											

19.15 - 22.00

01

Formalia (O+D+B) (15 min)
01.01 Navnerunde og konstatering af quorum
01.02 Godkendelse af referat fra den 18.09.12 (Bilag 1)
01.03 Godkendelse af dagsorden

19:15 - 19:30

02

Sager til behandling (O+D+B)
02.01 Oplæg om valgkampen på CBS ved Philip Hardø Co-president for CBS Students (O+D)
02.02 Valg til Aarhus Universitetsbestyrelse, herunder godkendelse af liste- og valgforbunds struktur (O+D+B) Bilag 2

19:30 - 20:15

Pause

20:15 - 20:30

02

Sager til behandling (O+D+B)
02.03 Behandling af politikudtalelse om dagpenge (O+D+B) Bilag 3 og 4
02.04 Indsupplering i AU-politisk Udvalg i Studenterrådet (AUPUS) (O+B) Bilag 5

20:30 - 21:00

03

Meddelelser (O)
03.01 Forretningsudvalget (10 min.)
03.02 Fagrådsrunde (30 min.)
03.03 Andre (10 min.)

21:00 - 21:50

04

Evt.

21:50 - 21:55

05

Mødeevaluering (udenfor referat)

21:55 - 22:00
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Bilag 1: Referat fra fællesrådsmøde d. 18.09.12
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
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.
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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 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:
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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.
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)
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Bilag 2: Studenterrådets valgforbund
Valgkommissionen fremsætter nedenstående forslag til valgforbund i forbindelse med valget til
Aarhus Universitets bestyrelse 2012. Se desuden au.dk/valg for generel information.
Indstilling:
Fællesrådet skal godkende forslaget, samt give Valgkommissionen rettighed til at foretage
mindre justeringer, af fx navne på lister, optag af andre støtte-liste eller nedlæggelse af lister, i
tilfælde af mangel på kandidater.
Studenterrådets valgforbund består af følgende listeforbund og selvstændige lister:
Listeforbund
• Spidskandidaterne
• Artsrådet
• Statsrådet
Selvstændige lister
• Kasernelisten
• Historisk fagudvalg
• Statsrådet
• Oeconrådet
• Biologisk fagudvalg
• Academic Business Council
• Communication Council
• Medicinerrådet
• Moderate jurister
• Alternative jurister
• Psykrådet
• MFSR – Fysik og kemi
• MFSR - Datalogi og matematik
• Artsrådet
• DSR (DPU)
• DSR (Emdrup)
• DSR (IHA)
• Fagudvalgene på SLK
• IFI listen Studenterrådet på IFI
• Moesgaardlisten
• Religionsvidenskabeligt fagråd
• Teolrådet
• Oplevelsesøkonomi-listen
• Klassikerlisten
• Nordisk
• MoGenS

6

FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 3: Politikudtalelse om dagpenge
I dirigentinstitutionen har vi modtaget et ønske fra Oeconrådet om at Fællesrådet skal genbehandle politikudtalelsen om dagpenge. Den følger derfor herunder:
Studerende bliver også arbejdsløse!
I Studenterrådet mener vi, at samfundet må tage hånd om de studerende vi udklækker. I et
dynamisk samfund som det danske er det svært at forudsige, hvordan arbejdsmarkedet udvikler
sig og særligt hvad det er for typer jobs der er når man er færdig. Det er i dag ikke muligt at
vælge et studie, som man kan være sikker på fører til et job når man er færdig. I lyset af krisen
er det kun blevet sværere at få jobs og endnu svære at forudsige hvilke typer jobs der kommer.
Politikkerne har mange flotte målsætninger om, at vi skal tage længere videregående uddannelser. I studenterrådet synes vi ikke, at vi studerende skal straffes for at følge disse fine målsætninger. Derfor vil vi have garantier for en grundlæggende økonomisk sikkerhed, når vi gør
som vi bliver bedt om. Vi oplever at jobudsigterne er usikre og at det kan tage flere år før vi kan
få relevant arbejde. Vi oplever i stigende grad at blive ansat på kontraktuelle forhold over kort
tid. Derfor må samfundet tilbyde os sikkerhed omkring vores jobsøgning og derfor har Studenterrådet en holdning til arbejdsmarkedet og dagpengespørgsmålet. Vi kræver:
•
•

Optjeningsretten fra et til et halvt år
4 års dagpenge

I et presset akademisk arbejdsmarked må vi arbejde tæt sammen med fagbevægelsen for vores
arbejdsforhold. Vi vil ikke byde vores kandidater, at de risikere at blive et nyt lag af rettighedsløse arbejdere i et dansk samfund som ellers slår sig op på at være et velfærdssamfund. 4 år
er et realistisk bud på en dagpengeperiode, der ikke presser akademikere til at handle usolidarisk med andre faggrupper og presse deres vilkår. Et halvt års optjeningsperiode gør det meget
mere realistisk for den organiserede arbejdskraft at bibeholde retten til dagpenge i en tid, hvor
vi er udsat for flere og flere kontraktuelle korttidsansættelser.
Alle fortjener gode arbejdsforhold!
Vi har ingen fine fornemmelser i forhold til at tage arbejde, men det skal ikke være akademikernes opgave at tage arbejdet i NETTO fra de ufaglærte. Vi vil insistere på ikke at tage andre
faglærte eller ufaglærtes arbejde. Derfor går vi ind for de ovenstående dagpengekrav så vi ikke
skal risikere en usikker tilværelse på kontanthjælp eller at blive lønpressere for andre faggrupper og skubbe dem ud i arbejdsløshed. Derfor vil Studenterrådet og fagbevægelsen kæmpe
sammen om de politiske krav.
Studerende, faglærte og ufaglærte og akademikere har fælles interesser i et stærkt arbejdsmarked og skal sammen kæmpe for forbedringer af arbejdsvilkårene og job til alle grupperne.
Sammen står vi stærkest!
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Bilag 4: Oeconrådets motivation
Dirigentinstitutionen har modtaget følgende motivation for Oeconrådets ønske om at Fællesrådet skal genbehandle politikudtalelsen om dagpenge:
Studenterrådet har i de seneste år præsenteret sig som værende for alle studerende. Dette ser
vi fra oeconrådet side meget gerne fortsat. Med dette holdningspapir tager sr en meget ideologisk retning og fremmedgør dermed en stor del af de studerende. Papiret har i sin ordlyd en
tone, som af mange studerende vil være afskrækkende og det formår ikke overbevisende at
levere den pointe, som debatten omkring papiret har lagt op til – at dagpengeperioden skal forlænges, for at manglende jobmuligheder ikke begrænser de studerende fra at komme hurtigere
igennem studiet.
Vi opfordrer derfor til at holdningspapiret trækkes tilbage.
Mvh. Oeconrådet
Spørgsmål kan rettes til oeconraadet@oeconraadet.dk
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Bilag 5: Indsupplering af et medlem i AU-Politisk Udvalg i
Studenterrådet (AUPUS)
Steffen Videbæk Petersen har valgt at træde ud af AUPUS, der skal derfor indsuppleres 1 nyt
medlem på fællesrådsmødet den 24.10.12
AUPUS har følgende sagsområder:
Aarhus Universitets bestyrelse
Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau
Studienævn og akademiske råd
For yderligere oplysninger henvises til kommissoriet for udvalget.
Man er også yderst velkommen til at kontakte udvalgssekretær Heidi Klokker fra forretningsudvalget. Hun har nedenstående kontaktoplysninger
Heidi Klokker Andersen
Tlf.: 22 92 26 22
klokker@sr.au.dk
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