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Kære Fællesråd 

Hermed anden udsending til ordinært fællesrådsmøde den 27. februar. 

Næste møde nærmer sig og dagsordenen er ved at være fyldt. 

Der er i foråret planlagt to møder det ordinære den 27. februar og det konstituerende den 10. 
april. 

Vi skal på dette møde nedsætte Kommissorieudvalget, der skal udlægge kommissorierne for det 
kommende års politske udvalg. I bilag 2 kan I læse mere om, hvor mange der skal sidde i udval-
get og lidt om, hvad det skal lave. 

Yderligere skal vi arbejde med arbejdsplanen for 2013, forslagene til SU-forringelser skal debat-
teres og vi skal vælge hvem der i år skal repræsentere os i universitetets valgudvalg og i bestyr-
lsen for Studenterfonden af 1963.

Hvis I har nogle punkter I gerne vil have taget op - eller spørgsmål til dagsordenen - er I mere 
end velkomne til at kontakte os.

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:

30. januar: 
Første udsending

Indhold: Foreløbig dagsorden

13. februar: 
Anden udsending

Indhold: Foreløbig dagsorden

27. februar: 
Ordinært fællesrådsmøde 
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Foreløbig dagsorden til fællesrådsmøde d. 27.02. 2013
Ordinært møde 

01 Formalia (O+D+B) (15 min)
01.01 Navnerunde og konstatering af quorum
01.02 Godkendelse af referat fra den 21.11.12 (Bilag 1)
01.03 Godkendelse af dagsorden

19:15 - 19:30

02 Sager til behandling (O+D+B)
02.01 Nedsættelse af Kommissorieudvalg (O+D+B) (Bilag 2)
02.02 Arbejdsplan 2013 (O+D)

19:30 - 20:10

Pause 20:10 - 20:25

02 Sager til behandling (O+D+B) - fortsat
02.03 Valg til universitetets valgudvalg (O+D+B) (Bilag 3)
02.04 SU-kampagne (O+D) 
02.05 Valg til bestyrelsen for Studenterfonden af 1963 (O+D+B) (Bilag 3)

20:25 - 21:00

03 Meddelelser (O)
03.01 Forretningsudvalget
03.02 Fagrådsrunde
03.03 Andre

21:00 - 21:50

04 Evt. 21:50 - 21:55
05 Mødeevaluering (udenfor referat) 21:55 - 22:00

Onsdag d. 27.02.13 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, Mødelokale 1
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning
Foreløbig dagsorden:               19.15 - 20.00
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01 Formalia 

01.01 Navnerunde og konstatering af quorum
Der er konstateret quorum, idet der er 31 mandater tilstede

Sara Hark ARTS, Mathias Møller ARTS, Anne Engedal ARTS, Søren Holmgaard ARTS, 
Dorte Effersøe ARTS, Rasmus Markussen ARTS, Lea Rosa Kvist ARTS, Laura Munk Ped-
ersen ARTS, Louise Skovholm Bøgh ARTS, Asger Emborg ARTS, Jeanette Hamer ARTS, 
Andreas Olesen ARTS, Lasse Kvist Nielsen ARTS, Amalie Andersen Psykrådet, Pernille 
Thorsen Psykrådet, Nanette G. Jørgensen Oeconrådet, Martin Duus Oeconrådet, Natja 
Knudsen Jurrådet, Mikkel Fuglsang Larsen Jurrådet, Kristian Braun Jepsen Jurrådet, Per-
nille Thomasen MoGenS, Isabella Møller Communication Council, Gitte Gade Communica-
tion Council, Lise Trede Larsen Communication Council, Jonatan Damsgaard Mediciner-
rådet, Anders Jepsen Academic Business Council, Morten Gadegaard Academic Business 
Council, Maren Birkland Academic Business Council, Søren Bonnesen StatsRådet, Jeppe 
Robert Laustsen StatsRådet, Kåre Koch Rønnow MFSR, Bo Tranberg MFSR

01.02 Godkendelse af referat fra den 24.10.12 
Godkendt

01.03 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Valg af stemmetællere: Brit og Benjamin er valgt

02 Sager til behandling

02.01 Valg af næstformand. Allan Vesterlund er eneste opstillede, og grundet fredsvalg 
skal der afgives tillidserklæring til næstformanden. 32 støtter afgivet ud af 32 udleverede 
og 32 gyldige stemmer. 

02.02 Ind supplering i Forretningsudvalget (Bilag 2)
Sune Koch Rønnow stiller op som den eneste og vælges pr. akklamation.

Det samlede nye forretningsudvalg er godkendt med 31 stemmer for, ud af 31 gyldige af 32 
afgivne stemmer

02.03 Godkendelse af Budget for Studenterrådet 2013 (Bilag 3)
Budgettet er godkendt

02.04 Vedtagelse af mødekalender for foråret 2013 (Bilag 4) 
Der kommer ikke et møde umiddelbart efter det konstituerende møde, og lægges således 
kun 2 møder i foråret 2013. Mødekalenderen er godkendt.

Bilag 1: Referat fra fællesrådsmødet 21.11. 2012
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03 Meddelelser 

03.01 Forretningsudvalget
Der er valgfest for alle valgkamps-aktivister på torsdag d. 29. November.
Der afholdes juleafslutning i Studenterrådet i december – hold øje med mailen.

03.02 Fagrådsrunde
• Mogens: 6 nye medlemmer på generalforsamling. Arbejder med studietur.
• Jurarådet
o Alternative: Afholdt foredrag om pirateri, bezzerwizzer turnering. Valg
o Moderate: Valget fylder også meget
• Medicin: Valg til nye institutråd, har fået indflydelse på rådenes udformning.
• Arts: Afholdt efterårskampagne om studie-og undervisningsmiljø bl.a. Med undervis-
ningsmiljødag, hvor de fik 116 rapporter udfyldt. Ledelsen har lovet at lave en undersø-
gelse og nogle steder også nye lokaler. Har afholdt stressarrangement, studienævns- og 
UFO-seminar er afholdt, valgfest med konkurrencer, hængt skeletter og telte op i anledning 
af valgkampen – ”mere kød på undervisningen!”
To fag er lukningstruede, tåbelig proces der dog nu er udskudt.
Planlægger fagrådsaftener de steder, hvor fagrådene ikke er så stærke.
Tager til Emdrup og besøger den afdeling af fakultetet i valgkampen også.
Man er velkommen ud på aftenen til julefrokost i næste uge.
• MFSR: Vellykket latex-foredrag, nu i gang med valg, forbereder eksamensforedrag for 
nye studerende.
• Statsrådet: Kæmper for censur på flere bacheloreksaminer. Har travlt med valget.
• ABC: Har holdt opstillingsmøde til studienævn, fredsvalg. Hjælper med koordinering af 
valgboder til den kommende uge.
• Communications Council: Har haft faglig dag med Herning-studerende. Har fået fyldt op-
stillingsliste til studienævn efter lang kamp.
• Oecon: Haft lidt problemer i studienævnet grundet manglende offentliggørelse af eksa-
mensplaner. Har måttet aflyse den ellers populære oecon-aften grundet travlhed. Kon-
stituerende møde 5/12-12, har nedsat task force til at arbejde med studiemiljø i form af 
flere studiepladser og bedre undervisningslokaler.
• Psykrådet: Forsøger at promovere rådet mere over for de studerende via en diskussions/
informationsdag i begyndelsen af næste semester, stadig i gang med klagesager vedr. 
Dumpede eksaminer. Søger stadig studiemiljømidler.

03.03 Andre

03.03.01 Orientering om SU-reform ved LUPUS
Simon orienterer: Der ventes en SU-reform februar 2013. 3 modeller er i spil, der skal 
hente 2 mia. kr: Studenterrådet har tradition for at kæmpe imod nedskæringer på SU-en.
1) 6. SU-år fjernes.
2) En variant af 1) i form af at gøre SU-en ECTS-baseret, herunder åbning for at gøre 
det muligt at tage flere point pr semester.
3) Kandidat-SU gøres lånefinansieret efter norsk model. 
I 2009 såvel som 2010 har SR deltaget i kampagner mod SU-forringelser, der har båret 
frugt.
SR er pt. i dialog med ministeriet om andre tiltag og incitamenter til at få studerende 
hurtigere igennem, og det er derfor realistisk, at SR’s kampagnefokus kunne være mod-
stand mod enhver form for forringelse.
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04 Evt. 

Karen Marie siger tak for 6 spændende år i Fællesrådet.
Delegationen (største nogensinde), der deltog i DSF’s politikkonference siger tak til delegation-
sledererne.
Jakob får også en tak som afgået næstformand og forretningsudvalgsmedlem.
h
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Bilag 2: Nedsættelse af Kommissorieudvalg

I følge Stattutens §31 skal der på det første fællesrådsmøde efter et årsskifte nedsættes et 
Kommissorieudvalg: 

§ 31

Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på første møde efter et årsskifte. Udvalget skal 
sammensættes af mindst et medlem fra hvert af det igangværende rådsårs udvalg, samt yder-
ligere et antal medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige valgområder. Udvalgets 
formand er Studenterrådets formand eller næstformand efter indstilling fra Studenterrådets For-
retningsudvalg.

§ 32

Kommissorieudvalget er ansvarlig for at udarbejde forslag til kommissorier for det næster råd-
sårs ønskede udvalg, samt at sikre kontinuitet i de politiske udvalg, Kommissorieudvalget ned-
sætter.

Stk. 2

Kommissorier skal minimum indeholde sagsområde, beføjelser, arbejdets omfang, samt krav til 
sammensætning.

Indstilling:

Dirigentinstitutionen indstiller at Fællesrådet nedsætter et udvalg bestående af en repræsentant 
fra AUPUS, en repræsentant fra LUPUS, en repræsentant fra formandsskabet samt mindst 4 og 
maks. 6 repræsentanter valgt på Fællesrådsmødet den 27.02 2013. De 4-6 repræsentanter skal 
komme fra mindst 3 forskellige valgområder (hovedområder), og der må maks. vælges to fra 
samme hovedområde. 

Dirigentinstitutionen indstiller desuden, at AUPUS, LUPUS og formandsskabet melder deres 
repræsentanter til dirigentinstitutionen før mødet den 27.02, så udvalget er endeligt nedsat efter 
mødet.
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Studenterfonden af 1963
Der skal til Studenterfonden af 1963 vælges 5 medlemmer. Fondens fundats kan læses på 
http://www.au.dk/da/71-08.htm

Valgudvalget
Der skal til Valgudvalget vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter. Valgudvalget er det organ der 
fastsætter rammerne for valget til AUs styrende organer.

Spørgsmål om henholdsvis Studenterfonden af 1963 og Valgudvalget kan rettes til Per Dalbjerg 
på per@sr.au.dk eller 60622507

Bilag 3: Valg


