Referat af Fællesrådsmøde
27. februar 2013

01 Formalia (O+D+B)

01.01
Navnerunde og konstatering af quorum:
Simon Felding, ARTS, Niels Christian Dahl, ARTS, Kirstine Pedersen, ARTS,
Marie Kjerstad, ARTS, Peter Heuch, ARTS, Dorthe Effersøe, ARTS, Laura Munk
Petersen, ARTS, Sara Hark, ARTS, Mathias Møller, ARTS Andreas Birch Olesen,
ARTS, Asger Emborg, ARTS, Yonatan Goldstein, ARTS, Lieve Vermuelen, ARTS,
Martin Duus, Oeconrådet, Louise Torp, Oeconrådet, Søren Bonnesen,
StatsRådet, Marie Thuesen, Jurrådet, Brian Sørensen, Academic Business
Council, Sabrina Bækkelund Larsen, Academic Business Council, Lise Tvede
Larsen, Communication Council, Gitte Gade, Communication Council, Jonatan
Damsgaard, Medicinerrådet, Bo Tranberg, MFSR, Mathias Rav, MFSR, Kåre
Koch Rønnow, MFSR
Der er konstateret quorum.
01.02
Godkendelse af referat fra den 21.11.12 (Bilag 1):
Godkendt.
01.03
Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
01.04
Valg af stemmetællere:
Heidi Klokker og Katrine Kaspersen
02 Sager til behandling (O+D+B)

02.01 Nedsættelse af Kommissorieudvalg (O+D+B) (Bilag 2)
Dirigentinstitutionen indstiller, at der vælges 4-6 repræsentanter udover de
allerede nævnte.
Indstillede:
Fra LUPUS: Andreas Birk Olesen
AUPUS: Alexander Thomsen
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Formandsskabet: Allan Vesterlund
Kommissorieudvalget har til opgave i den kommende tid at drøfte og vil
således få indflydelse på Studenterrådets udvalgsstruktur for det kommende
år, idet det tilstræbes at få mest muligt dynamiske udvalg.
Pr akklamation vælges: Sara Hark, Kåre Rønnow, Dorte Effersøe, Søren
Bonnesen
02.02: Arbejdsplan 2013.02.27
Arbejdsplanen for det kommende år skal definere studenterrådets
målsætninger for arbejdet i Forretningsudvalget, de nye politiske udvalg såvel
som i bestyrelsen, dvs. internt i SR såvel som eksternt rettede aktiviteter.
Planen vil skitsere politiske mærkesager og kampagner, strategiske
samarbejder såvel som organisationens udvikling, dvs. arbejdet med fagråd,
frivillige etc.
Gruppearbejde
 Uddannelsespolitik
 Levevilkårspolitik,
 Kampagner (3 stk.): Mere engelsk materiale, inddel i studiestarts-,
efterårs- og forårskampagne: Boligformidling, cykelformidling /-kursus. I
forbindelse med. Internationale studerende kunne body-konceptet fra
BSS udbredes. Din Mor-kampagne. Kommunalvalget i november kan
bruges som optakt til AU bestyrelsesvalget. I foråret kunne man koble
kampagnen til U-days og således allerede her være synlige over for
(potentielle) studerende.
 Organisation: Opfordr fagråd til at arrangere fagråd, hvor SR stiller
ressourcer til rådighed, altså et større samspil.
Yderligere indspark kan sendes til per@sr.au.dk senest 6. Marts.
02.03: Valg til universitetets valgudvalg.
Udvalget er et formelt organ, hvori Studenterrådet har 2 pladser. Frit Forum og
Konservative Studerende har 1 plads hver. Vi skal således vælge 2 samt 2
suppleanter. Udvalget fastsætter rammerne for AU’s styrende organer,
herunder repræsentationsområder for studienævn, samt fastlæggelse af regler
omkring universitetsvalget, stemmeafgivelse, plakatophængning des lige.
Ved akklamation vælges Per Dalbjerg, Niels Christian Dahl som suppleant:
Eske og
Alexander.
Der spørges ind til, hvorvidt der er overvejet en erfaringsindsamling og –
overdragelse af tidligere udvalgsmedlemmers erfaringer.
02.04 SU-kampagne (O+D)
Der orienteres om Regeringens SU-reformudspil og historik omkring SUkampagner såvel som uddannelsesstøttens opbygning og funktion.
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De aktuelle protester er båret af en alliance af gymnasieelever og
universitetsstuderende.
I morgen 28. februar slår vi verdensrekord i Harlem Shake et sted uden for
Nyborg, hvor alle busser på vej til demonstration i Kbh mødes. 6:45
nedlægges undervisningen på filosofi. Der uddeles flyers og kanelgifler til
bilister i randersvej-nr.ringgade krydset frem til 8:30. Herefter spises
morgenmad på Studenterrådet, og man går i samlet flok ned til musikhuset,
hvorfra der afgår busser, hvor der er pladser tilbage efter først-til-mølle
princippet.
02.05 Valg til bestyrelsen i Studenterfonden af 1963
Fonden uddeler ca. 10.000 kr. årligt, og dette kan man få medindflydelse på
ved uddeling i november til foreningers sociale/faglige arrangementer. 5
studerende vælges: Ved akklamation vælges Mattias, Asger, Christian Sø, Per,
Marie.
03 Meddelelser (O)

03.01 Forretningsudvalget:
Der er blevet udarbejdet en APV, vurdering af arbejdspladsen (universitetets)
psykiske arbejdsmiljø, der viser historisk dårligt arbejdsklima med stress,
mistillid til ledelsen, uforståelse over for den faglige udviklingsprocess mv.
Som studenterrepræsentanterne i bestyrelsen forsøger at få den bragt på
dagsordenen som et punkt, bestyrelsen tager op.
APV-en kunne også ses som en alarmerende. indikation på, hvordan de
studerende oplever situationen.
Der er politikkonference 12.-14. April i Danske Studerendes Fællesråd, hvor vi
fra SR traditionelt sender en stor delegation af sted. Man kan være med til at
tegne DSF’s politiske linie for det kommende år, inden for
universitetsfinansiering.
Skriv allerede nu til simon@sr.au.dk, hvis man er interesseret.
10. april er der konstituerende fællesrådsmøde med mange valg, man kan
stille op til, herunder valg til forretningsudvalget, hvor der skal vælges nye.
Man opfordres til at overveje, at stille op og stille spørgsmål til Per eller andre
fra FU.
Endvidere er der valg til de politiske udvalg.
03.02 Fagrådsrunde
 Econ: Planlægger aktiviteter i deres aktivitetsudvalg. Har fået løfter fra
dekanen om, at flere ting kommer på plads. Der arbejdes stadig med at
bruge penge.
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 Communication Council: Ny formand valgt på generalforsamling,
rekruttering af nye medlemmer igangsættes.
 Statsrådet: Studienævnsarbejde har ledt til ændring af pol.intro
eksamen. Der arbejdes på at forbedre fællesforeningsgangen.
 Alt. Jurister: Jurrådet har haft valg, oprettet ny post som
arrangementsansvarlig overordnet koordinatorrolle. Der har været
vinterdimission. Arrangerer faglig dag.
 Medicinerrådet: Oldnordisk valg har været afholdt, som rådet har holdt
kampagne imod, klinisk institut beklager og lægger op til fredsvalg
næste gang.
 MFSR: Netop konstitueret, Holdt latex foredrag.
 Arts: Har haft konstituerende møde og nedsat forretningsudvalg, hvor
Andreas er formand. De har nedsat kampagne- og socialgruppe, der skal
arbejde det kommende år, således at der både bliver afholdt kampagner,
og lavet aktiviteter, der binder de enkelte fagudvalg sammen. Der
planlægges fagudvalgsdag gerne med repræsentanter fra alle fag. Har
diskuteret APV-en med prodekanen, der indrømmede, at der var ”store
udfordringer”. Holder i undervisningsnedlæggelse og SU-aktion i
forbindelse med SU-dag.
 Mogens: Har afholdt succesfuld bingoaften med deltagere fra mange
uddannelser. Der er afholdt en god fødselsdag og planlægges en
fagforeningsdag, en pub-quis samt grillaften.
 ABC: Har haft konstituerende møde, uddeler
studiemiljøforbedringsmidler. Lægger planer.

03.03 Andre
Fra dirigentinstitutionen gøres opmærksom på, at der skal vælges
fællesrådsrepræsentanter, hvilket allerede er gjort mange steder, men man
skal indsende lister til dirigent@sr.au.dk med navne, også på suppleanter. På
det konstituerende møde skal vælges nye dirigenter, hvilket man også kan
stille op til.
Heidi orienterer fra AUPUS om, at Søren Bonnesen er valgt til ny AUPUS-leder
Simon orienterer fra LUPUS om, at Kirstine Pedersen er valgt til ny LUPUSleder. Udvalget har møde og fest 8. Marts, hvor der skal diskuteres
finansieringspapir.
Anne orienterer om, at elev- og studenterbevægelsens blad momentum
udkommer månedligt støttet af bevægelsens organisationer. Der vil i fremtiden
være relevante studenterpolitiske historier heri, og bladet bliver snart
relanceret. Bladet afholder skribentkonference 27. April for at blive
opkvalificeret, hvilket også er relevant for fagbladsskribenter etc. Invitation
udsendes snart.
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Per orienterer fra forretningsudvalget, at Katrine stopper som generalsekretær,
og at Sarah Momtaz, der læser statskundskab på 4. Semester netop er blevet
ansat og starter på mandag.

04 Evt
05 Mødeevaluering (uden for referat)

Side 5/5

