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Fællesrådsmøde  

19/09-2013 kl. 19:15 

Referat 

 

Mandatliste 

1 Niels Christian Dahl ARTS 

2 Peter A. B. Heurch ARTS 

3 Simon Ø. Chievitz ARTS 

4 Jeanette Hamer  ARTS 

5 Carmen Vind Jensen ARTS 

6 Stephanie Lillelund ARTS 

7 Jeppe Kaas ARTS 

8 Louise Skovholm 

Bøgh 

ARTS 

9 Eva Iversen ARTS 

10 Mariella Smidt ARTS 

11 Kristina Chistensen ARTS 

12 Christina Louise 

Sørensen 

ARTS 

13 Anne Engedal ARTS 

14 Lieve Vermeulen  ARTS 

15 Rasmus Sloth Oeconrådet 

16 Louise Torp Oeconrådet 

17 Amalie Andersen Psykrådet 

18 Pernille Thorsen Psykrådet 

19 Natja Knudsen Jurrådet 

20 Julie Locht Jurarådet 
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21 Murtaza Zirak Jurrådet 

22 Morten S. Svendsen Academic Business 

Council 

23 Anders S. Jepsen Academic Business 

Council 

24 Maren Birkeland Academic Business 

Council 

25 Mette H. Jensen Academic Business 

Council 

26 Joachim K Mikkelsen Academic Business 

Council 

27 Isabella Møller Communication 

Council 

28 Eivild Espersen Medicinerrådet 

29 Steffen Lykke 

Laursen 

Medicinerrådet 

30 Bo Tranberg MFSR 

31 Kåre Koch Rønnow MFSR 

32 Christian Andersen MFSR 

33 Minh Lon Lu MoGenS 

34 Christian Søgaard-

Jensen 

IGOR 

 

01 Formalia (O+D+B) (15 min) 

01.01 Navnerunde og konstatering af quorum 

Der er konstateret qourum, 34 mandatbærere er tilstede fra de fire hovedområder. Vi er derfor 

beslutningsdygtige.  

01.02 Godkendelse af referat fra den 10.04.13 (Bilag 1 eftersendes) 

Referatet er godkendt.  

01.03 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

To stemmetællere, Lea og Allan, er valgt 
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02 Sager til behandling (O+D+B) 

02.01 Indsupplering i Forretningsudvalget  

Man vil efterhånden gerne være syv i Forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget er den daglige ledelse i Studenterrådet.  

En enkelt er opstillet – Sissel Sørensen. Sissel fortæller lidt om sig selv. ”Hun vil ikke sige så 

meget”. Uddannelsesvidenskab, 5. semester. 

Sissel vælges pr. akklamation.  

Tillidsafstemning til det samlede Forretningsudvalg. 

Der er tillid. 

02.02 Forslag til statutændring (O+D+B)  

Per motiverer for statutændringen. I 2012 lavede man nye statutter, hvor man flyttede det 

konstituerende fællesrådsmåde fra marts til april. Det betød, at det var svært at få de nye FU-

medlemmer i gang med arbejdet. Før FR-mødet var det også svært at søsætte projekter, da 

det var besværligt at lave projekter, der senere skal overtages af nye medlemmer. Derfor vil 

forretningsudvalget gerne have flyttet det konstituerende fællesrådsmøde til ultimo februar, så 

de nyvalgte FU-medlemmer har mere tid til at lave projekter. 

Det har de konsekvenser, at l kommissorieudvalget nedsættes i november, hvilket FU ikke 

spår, bliver et problem.  

Det er vedtaget med 0 imod.  

Det vedtages endeligt om tre uger på fællesrådsmødet d. 10. oktober.  

Ændringsforslag nr. 2 er også vedtaget.  

02.03 Evaluering af Servicestrategi (O+D)  

Vi vedtog sidste år en servicestrategi, der rækker fra 2012-2016.  

Overordnet prøver man i gennem de forskellige services at fremme de studerendes politiske, 

økonomiske og ikke mindst sociale interesser.  

Per Dalbjerg præsenter og kommenterer på servicestrategien. 

Kommentarer fra salen:  

 Er der tale om det ”kommende år”? Ja, det er der. Idéen er, at man hvert år til dette 

møde evaluerer på servicestrategien.  

 Er der ikke fokus på NorthSide? Hvordan får vi mere ud af det politisk? 

 Har I overvejet, hvordan I vil gøre kendskabet til SR større? Hvordan vil I skabe flere 

frivillige? 

 Stor ros til SR standen på DSFI. Skabte synlighed. 

 Man kunne lave større stand på messen, hvor man taler politik. Man kunne også lave 

noget mere socialt for de frivillige.  

 Placeringen af standen på studiemessen. 
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 Hvad er problemet med Facebook? FU er ikke så velbevandrede i sociale medier og har 

måske heller ikke større interesse. 

02.04 Revidering af budget (O+D+B) 

Revideringen er godkendt.  

Præsentation af AUPUS ved Christian Kraglund, MFSR.  

02.05 Orientering fra AUPUS 

Introduktion til AUPUS og skriftlig orientering omkring forretningsorden. 

02.06 Valg af AUPUS Leder (O+D+B) 

Niels Christian stiller op. Valgt pr. akklamation.  

02.07 Indsupplering AUPUS 

Hvem ønsker at stille op? 

1) Kaare Koch Rønnow, Fysik stiller op.  

2) Natja Knudsen, Jura 

3) Steffen Laursen, Medicin 

4) Alexander Thomsen, FU 

5) Allan Vesterlund, FU 

6) Ubesat 

7) Ubesat 

Alle valgt pr akklamation. 

02.08 Indsupplering LUPUS 

Orientering omkring LUPUS ved Kirstine. 

Hvem stiller op? 

1) Rasmus Sloth, Økonomi 

2) Carmen Vin Jensen 

Begge er valgt pr akklamation.   
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03 Meddelelser (O) 

03.01 Forretningsudvalget 

03.01.01 Forretningsudvalgets forretningsorden (Bilag 8) (Skriftlig 

orientering) 

03.01.02 Andet 

Husk hyttetur! Det er tæt på Skanderborg, fra den 4.-6. oktober. Vi kører fredag med en bus. 

Kl. 16.30. Har man lyst skal man tilmelde sig. Prisen er 30 kr. for en hel weekend. Vi skal tale 

uddannelseskvalitet.  

Vi skal også snakke SU. Det bliver rigtig, rigtig sjovt! Der er øl bagefter.  

På fredag afholder SUL, Aarhus Universitet. Kom med! 

Samme dag, 14-19, Kronik og læserbrevsdag! Det bliver super spændende. Der kommer en 

ægte journalist forbi. Der er mad og øl bagefter. 

03.02 Fagrådsrunde 

IGOR: Blev optaget i Studenterrådet i april. Vi er ved at vedtage vedtægter. Man holder snart 

generalforsamling. Arbejder med studieordning. 

CC: Studienævn arbejder med ændringer på bachelor og kandidat. Man har fået penge til 

læsesal. Rekruttering til studienævn – det er svært at få folk til at stille op.  

ARTS: Startet kampagnearbejde, startet med seminar – handler om lokalmiljø. Lokalforeninger 

på ARTS: Målsætning: pulje på institutniveau på ARST, som foreninger kan søge. Kampagne 

fra sidste år om udendørsarealer (primært omkring Nobelparken). Problemer med dobbelt 

planlægning af undervisningstimer ved tilvalgsfag – ofte, hvis man har fag på et andet 

fakultet. Kender andre fagråd til det?  

Psykråd: Psyk har haft problemer med at studerende har haft undervisning oven i anden 

undervisning. SUL har holdt oplæg til psykrådsmøde. Man mangler plads, nedsat udvalg. 

Dimission – det har man ikke på psykologi. Kunne man få gode idéer hos andre? 

Medicinerrådet: Konstituerende møde, fået app, arbejder på hjemmeside. Vil have kurser til at 

hænge sammen. Helt ny kandidatordning, snakker med de semesteransvarlige.  

MFSR: I gang med at præsenterer sig for RUS’erne. Har ansøgt aktivitetspuljen. Skal 

planlægge eksamensforedrag og et andet arrangement 

ABC: Nye holdrepræsentanter. 83 stk. Rungende succes. 3. oktober afholdes møde.  

Mogens: Grillaften før sommerferien. Succes. Næste uge: snakke med RUS’erne omkring 

praktisk ting og, hvad Mogens er. Udlandsopholdsarrangement i den nærmeste fremtid. 

Jurarådet: Københavnertur, alternative jurister vil gerne have råd til at komme i gang med 

studenterpolitik. Jurarådet – møde med ny studieleder – Per Andersen. Det bliver spændende. 

Han vil gerne starte samarbejde.  
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Oeconrådet: Kæmper med adm. Problemstillinger efter flytning til Fuglsangs Allé – mange 

dobbeltbookinger af fag. Til gengæld godkendt en masse nye fag. Tour de Forening i morgen. 

Doneret penge af DJØF – så der er brunch. Kører samme ordning, som ABC med 

holdrepræsentanter. Det fungerer godt. Oecon konferencer d. 28. september. Hvad laver de 

nu? København med DJØF. Mødes med andre studenterorganisationer fra bl.a. KU.  

Statsrådet: Kæmper med kandidatudd. I forhold til SU-reform. Mange forskellige valgfag 

indenfor forskellige skoler – for at specialisere sig, er det svært at nå de 30 point, derfor 

kommer man automatisk bagud. Skal man være tilmeldt og skal man gå til eksamen, går det 

ud over specialiseringen. Skal kandidatudd. Gentænkes? 

Ændringer af eksamensformer på bacheloruddannelsen. Generalforsamling og konstituerende 

møde i næste måned.  

03.03 Andre 

Dirigentorganisationen: Indsend gerne mandatliste til dirigent@sr.au.dk 

Husk at tilmelde jer hytteturen!  

04 Evt. 

Intet at bemærke 

05 Mødeevaluering (udenfor referat) 

Uden for referat. 

 

 


