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FÆLLESRÅDSMØDE

Kære Fællesråd
Ulrik har meddelt at han stopper i Studenterrådets Forretningsudvalg, da han efter halvandet år med mange projekter ved siden af studiet har
lyst til at fordybe sig i sit fag. Studenterrådets Formandskab indkalder derfor til ekstraordinær fællesrådsmøde i henhold til statuttens §16, med
henblik på at få indsuppleret et nyt forretningsudvalgsmedlem, således at Forretningsudvalget er fuldtalligt.
Når indsupplering sker i juni og ikke september til det ordinære fællesrådsmøde skyldes det, at Ulrik til efteråret skal være instruktor og at han
og formandsskabet derfor i fællesskab har valgt at det var bedst for Studenterrådet at indsupplere nu, så der ikke bliver overlap. Samtidig har vi
i fællesskab vurderet at det var værdifuldt at det nye FU-medlem kan bære erfaringerne fra studiestart, Studiemessen og Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag videre i organisationen. En indsupplering i juni giver samtidig mulighed for, at vi kan indkøre det nye FU medlem i løbet af
sommerferien hvor arbejdsmængden i Studenterrådet er markant lavere.
Vi har forsøgt at ligge det ekstraordinære fællesrådsmøde så sent i juni som muligt, for at sikre at mange har mulighed for at deltage uden at
eksamener kommer i vejen. Vi håber derfor I vil prioritere at møde op til fællesrådsmødet, sådan at vi sammen kan sikre at Forretningsudvalget
er fyldt og kampklar til studiestarten.
Vi har på forhånd modtaget 2 skriftlige opstillinger til posten som forretningsudvalgsmedlem, Laura Munk Petersen fra historie og Christian
Søgaard-Jensen fra Geologi. Er man interesseret i at stille op, har man mulighed for at sende en skriftlig opstilling til Per på per@sr.au.dk senest den 19. juni kl.: 16:00 eller mundtligt stille op på selve fællesrådsmødet. De eventuelle skriftlige opstllinger vil blive udsendt med 2. udsendingen den 20. juni. Man kan samtidig kontakte Per på email eller mobil 60 62 25 07 hvis man har spørgsmål til posten som forretningsudvalgsmedlem.
Vi håber at se jer alle den 27. juni.
Med venlig hilsen
Per Dalbjerg
Formand
Jakob Lindell Ruggaard
Næstformand

Tidsplan frem til det ekstraordinære fællesrådsmøde
09. juni: Første udsendelse

Indhold:
Foreløbig dagsorden, samt foreløbig bilag 2

19. juni: Deadline kl. 16:00

Skriftlige opstillinger jf. bilag 8
opstillinger sendes til per@sr.au.dk

20. juni: Anden udsendelse

Indhold:
Foreløbig dagsorden, samt eventuelle indkomne opstillinger

27. juni: Ekstraordinæret Fællesrådsmøde kl. 16.15
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Foreløbig dagsorden til fællesrådsmøde d. 27.06 2012
Ekstraordinært møde

Onsdag d. 27.06.12 kl. 16.15-17.10, Studenternes Hus, mødelokale X
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning
Foreløbig dagsorden: 											

16.15 - 17.10

01

Formalia (O+D+B)
01.01 FRs forretningsorden til orientering (Bilag 1)
01.02 Navnerunde og konstatering af quorum
01.03 Godkendelse af dagsorden

16:15 - 16:30

02

Sager til behandling (O+D+B)
02.01 Indsupplering af ét medlem i Studenterrådets Forretningsudvalg (Bilag 2) (30 min.)

16:30 - 17:00

03

Evt.

17:00 - 17:05

04

Mødeevaluering (udenfor referat)

17:05 - 17:10

Motivering

I henhold til statuttens §16 stk. 2 skal dagsorden til et ekstraordinært fællesrådsmøde motiveres.
Ulrik har meddelt at han stopper i Studenterrådets Forretningsudvalg, da han efter halvandet år med mange projekter ved siden af studiet har
lyst til at fordybe sig i sit fag. Studenterrådets Formandskab indkalder derfor til ekstraordinær Fællesrådsmøde i henhold til statuttens §16, med
henblik på at få indsuppleret et nyt forretningsudvalgsmedlem, således at Forretningsudvalget er fuldtalligt.
Når indsupplering sker i juni og ikke september til det ordinære Fællesrådsmøde skyldes det, at Ulrik til efteråret skal være instruktor og at han
og formandsskabet derfor i fællesskab har valgt at det var bedst for Studenterrådet at indssupplere nu, så der ikke bliver overlap. Samtidig har
vi i fællesskab vurderet at det var værdifuldt at det nye FU-medlem kan bære erfaringerne fra studiestart, Studiemessen og Danmarks Største
Fredagsbar og Idrætsdag videre i organisationen. En indsupplering i juni giver samtidig mulighed for, at vi kan indkøre det nye FU medlem i
løbet af sommerferien hvor arbejdsmængden i Studenterrådet er markant lavere.
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Bilag 1: Fællesrådets Forretningsorden
§ 1 Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes med 4 ugers varsel af den afgående Dirigentinstitution til afholdelse primo/medio april.
Stk. 2 Med indkaldelse skal følge en tidsplan for udsendelser frem til det konstituerende møde, herunder forskellige frister, samt udkast til forretningsorden for Fællesrådet.
Stk. 3 Udkast til Studenterrådets arbejdsplan, Studenterrådets Forretningsudvalgs beretning, kommissorier for politisk(e) udvalg, evt. indkomne
forslag, samt indkomne skriftlige opstillinger til Studenterrådets organer udsendes senest 2 uger før mødet.
Stk. 4 Ændringsforslag til arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt. indkomne forslag skal sendes til Chefdirigenten senest 7 dage
før mødet, og udsendes til Fællesrådet senest 5 dage før det konstituerende møde.
Stk. 5 Der kan ikke stilles ændringsforslag til arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt. indkomne forslag på det konstituerende
fællesrådsmøde.
§ 2 Fællesrådets ordinære møder afholdes løbende over året ud fra en af Fællesrådet vedtaget mødekalender, dog ikke i perioderne juni-august
og december-januar.
Stk. 2 Det afholdes mindst 2 møder pr. semester.
Stk. 3 Møderne indkaldes skriftligt af Chefdirigenten med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for mødet, samt
relevante bilag. Indkaldelsen offentliggøres og sendes til samtlige medlemmer af Studenterrådets organer. Samtidig hermed bekendtgøres
dagsordenen for de studerende.
Stk. 4 Sammen med indkaldelsen udsender Chefdirigenten udkast til procedure for behandling af sager til behandling. Herunder om, der kan
stilles ændringsforslag på mødet mv.
Stk. 5 Det bør tilstræbes at medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalgs ikke er bærer mandat i Fællesrådet.
§ 3 Fællesrådets møder er offentlige og alle har taleret.
Stk. 2 Dirigenten kan fastsætte nærmere regler for talerettens udøvelse, såfremt det skønnes nødvendigt.
Stk. 3 Begrænses taleretten eller fratages en fremmødt personer denne, håndhæves dette af dirigenten. Tilsidesættes dirigentens håndhævelse, kan personen efter to advarsler bortvises fra mødet.
Stk. 4 Studenterrådets Forretningsudvalgs medlemmer deltager med taleret på møderne. Stemmeret kan kun udøves, hvis de tillige er mandatbærere i Fællesrådet
Stk. 5 Det bør tilstræbes at Studenterrådets Forretningsudvalgs medlemmer ikke er medlemmer af Fællesrådet. Dirigenten for mødet kan ikke
bære mandat.
§ 4 Dirigenterne fastsætter afstemningsprocedurer mv.
Stk. 2 Ved personvalg benyttes dog altid skriftlig afstemning
§ 5 Enkelte punkter på dagsordnen kan efter Fællesrådets beslutning behandles for lukkede døre, hvorved alene medlemmer af Fællesrådet,
Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen samt Den kritiske revision har adgang. Fællesrådet kan invitere andre parter i en given
sag til behandlingen af punktet.
§ 6 Studenterrådets generalsekretær er Fællesrådets sekretær og ansvarlig for at skrive referat, samt at Fællesrådslisten altid er opdateret.
Stk. 2 Referatet af Fællesrådsmødet skal udover en beretning om de afholdte forhandlinger indeholde en angivelse af de tilstedeværende, ordlyden af de på mødet trufne beslutninger samt angive samtlige afstemningsresultater.
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Stk. 3 Udkast til referatet offentliggøres med næste Fællesrådsindkaldelse til samtlige af Fællesrådets mandatbærere, Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen samt Den kritiske revision.
Stk. 4 Referatudkastet forelægges Fællesrådet til godkendelse, hvorefter Generalsekretæren foranlediger et referat af det på mødet godkendte
offentliggjort for de studerende.
§ 7 Forretningsordenen kan kun ændres på et fællesrådsmøde med kvalificeret flertal jf. appendiks D
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Foreløbig bilag 2: Opstillinger
Opstilling til Studenterrådets forretningsudvalg

Mit navn er Laura Munk Petersen, jeg er 21 år gammel og læser Historie på 4. Semester. Jeg stiller op til Studenterrådets Forretningsudvalg
med håb om Fællesrådets tillid.
Mit kandidatur til Forretningsudvalget er motiveret af min store interesse for at gøre hverdagen for de studerende på Aarhus Universitet bedre.
Jeg har i de seneste 2 semestre siddet som formand for Historisk Fagudvalg og derigennem arbejdet med den nye struktur som er blevet
inkorporeret på Arts-fakultetet. Derudover har jeg været en del af Artsrådet. Her har jeg arbejdet i brugergrupper omkring alt fra fredagsbarer
i Nobelparken til indretning af Nobelbiblioteket. Endelig sidder jeg med i Studenterrådets valgkommission angående det kommende valg til
Universitetsbestyrelsen. Mit hidtidige arbejde med studenterpolitik har i høj grad skærpet min interesse indenfor især interne problematikker og
udfordringer på Universitet. Det er derfor mit ønske, at være med til, at presse universitetsledelsen i en forhåbentlig sundere retning for universitetet og dermed præge de studerendes vilkår.
Med de forandringer vi har set og været igennem på Arts føler jeg mig godt rustet til at gå ind i det lidt bredere studenterpolitiske arbejde. Det er
derfor også mit ønske at Fællesrådet vil vise mig den tillid det vil være, at stemme mig ind i Studenterrådets Forretningsudvalg.
Skulle I have nogle spørgsmål eller bare lyst til en lille sludder kan i kontakte mig på mail: laura.munk.petersen@gmail.com og tlf: 28 94 93 23
De bedste hilsner
Laura Munk Petersen

Opstilling til Studenterrådets forretningsudvalg

Jeg, Christian Søgaard-Jensen, stiller hermed op til indsupplering til Studenterrådets Forretningsudvalg (FU). Jeg studerer geologi på (nuværende tidspunkt) snart 5 semester.
Jeg har igennem de sidste par måneder arbejdet intenst og hårdt i Studenterrådets politiske udvalg, LUPUS, med at få sat studiejobs problematikken på dagsorden i Kommunen samt været med til at udvikle designet og noget af politikken til vores to telte på Northside festival.
Jeg er dog ikke helt grøn når det kommer til elev- og studenterpolitik. Jeg blev valgt som elevrådsformand på Aarhus Katedralskole, allerede 6
måneder efter jeg var startet på gymnasiet. Året efter blev jeg genvalgt, og lavede i min tid som formand en masse organisationsarbejde både
politisk og organisatorisk i diverse råd, udvalg samt bestyrelsen på gymnasiet. I kraft af mit formandsskab var jeg også en del af DGS Østjylland, hvor jeg var med til at starte en elevrådsformandsgruppe for de omkringliggende gymnasier. Denne gruppes primære formål var at styrke
fællesskabet ml. gymnasierne, styrke elevernes interesser gennem vidensdeling samt at give de ressourcesvage gymnasier en stemme på
deres gymnasier.
Foruden mine elevpolitiske erfaringer interesserer jeg mig også generelt for politik. Jeg har bl.a. været valgtilforordnet da der skulle stemmes
om tronfølgeloven samt europaparlamentet. Derudover har jeg været ungdomsrepræsentant i Skanderborg kommune og deltaget i workshops
om udarbejdelsen af Kommunal Plan 2009 og andre ungdomsopgaver i Idé Offensiv, der var en kommunal satsning i Skanderborg.
Mit mål med min opstilling til FU er at styrke de studerende på AU’s tilknytning til hinanden fagligt såvel som socialt. Det betyder, at IHA, ASB,
DPU etc. skal føle sig som en lige så stor del af AU, som studerende på de traditionelle fakulteter. Jeg kommer selv fra et institut, der ikke deltager nok i de studenterpolitiske beslutninger, derfor er mit ønske,
-

at SR når så langt ud som muligt
at folk på små institutter, som mit eget, føler, at SR er deres talerør

-

og at øge deltagelsen i SR’s arrangementer

Med håb om et godt valg
Christian Søgaard-Jensen
Ønskes yderlig information eller har du spørgsmål til min opstilling etc., kan jeg kontaktes pr. mail eller telefon på hhv.
chrsoe@gmail.com
60 75 51 09
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