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Dagsorden til Fællesrådsmøde
Konstituerende møde

Onsdag d. 10.04.13 kl. 18.00-22.00, Studenternes Hus,
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning
Foreløbig dagsorden: 											

18.00 - 22.00

01

Konstituering (O+D+B)
01.01 Optagelse af nye fagråd
01.02 Gennemgang af mandatfordeling
01.03 Valg af Dirigentinstitution (bilag 13)

18:00 - 18:20

02

Formalia
(O+D+B)
02.01 Konstatering af quorum
02.02 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (bilag 1)
02.03
Godkendelse af referat (bilag 14)

18:20 - 18:30

03

Årsrapport og beretning (O+D+B)					
03.01 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport
03.02 Forretningsudvalgets beretning (bilag 2)
03.03 Den Kritiske Revisions beretning
03.04 Godkendelse af årsrapport
03.05 Godkendelse af Forretningsudvalgets beretning

18:30 - 19:30

Pause, aftensmad og tale ved formand for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob 19:30 - 20:00
Ruggaard
04

Retningslinjer for det rådsåret 2012 (O+D+B)			
04.01 Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet (bilag 3 og bilag 16)
04.02 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (bilag 15 og bilag 16)
04.03 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (bilag 4)
04.04 Indkomne forslag
04.04.01 Honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg (bilag 5)
04.04.02 Indstilling vedr. Studenterrådets Aktivitetspulje (bilag 6)
04.04.03 Indstilling vedr. repræsentanter i universitetsbestyrelsen (bilag 7)
04.04.04 Forslag til mødekalender for FR i efteråret 2013 (bilag 8)

20:00 - 21:00

Pause

21:00 - 21:10

05

Valg
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
05.09

06

Eventuelt

21:50 - 21:55

07

Mødeevaluering (Udenfor referat)

21:55 - 22:00

21:10 - 21:50
Valg af Studenterrådets formand (bilag 9)
Valg af Studenterrådets næstformand (bilag 10)
Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg (bilag 11)
Valg af 4 medlemmer til valgkommissionen
Valg af mindst 2 kritiske revisorer
Valg til Studenterrådets Aktivitetspulje
Valg til Aarhus Universitets-Sports bestyrelse
Valg til de politiske udvalg
Valg til Studenterhusfondens bestyrelse (bilag 12)
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Bilag 1: Forslag til forretningsorden for Fællesrådet
§ 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
§ 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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Bilag 2: Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2012
Indhold
Indledning
Politik
Debatkultur og medbestemmelse på AU
Studiejob
Boligkampagne
Internationale studerende
Valg til styrende organer
SU-kampagne
Danske Studerendes Fællesråd (DSF)
Organisatorisk
Fællesrådet
Forretningsudvalget
Sekretariatet
LUPUS
AUPUS
Universitetsbestyrelsen
Studienævn og Akademisk Råd
Fagrådsarbejde
Kommunikation
Aktivitetspuljen
Økonomi
Større arrangementer
Studenterrådets 80 års fødselsdag
Studiemessen
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag

Forretningsudvalg og sekretariat i rådsåret
2012
Formand: Per Dalbjerg
Næstformand: Jakob Lindell Ruggaard (indtil 21. november
2012), Allan Vesterlund Graversen (fra 21. november 2012)
Menige medlemmer i Forretningsudvalget: Allan Vesterlund
Graversen (indtil 21. november 2012), Heidi Klokker, Simon
Østergaard Chievitz, Ulrik Nørgaard Rønsbo (indtil 27. juni
2012), Bo Tranberg, Christian Søgaard-Jensen (Startet 27.
juni 2012) og Sune Koch Rønnow (Startet 21. November
2012)
Generalsekretær: Jesper Hilsted Andersen (indtil 1. August),
Katrine Kaspersen (Startet 1. Juli 2012, indtil: 1. April 2013),
Sarah Momtaz (Startet 1. Marts 2013)
Kommunikationsmedarbejder: Mie Copsø
Eventmanager: Siri Mariager (indtil 1. Februar 2013), Helene
From (Startet 1. Januar 2013)
Salgsmedhjælper: Therese Petersen (indtil 1. December
2012) Stillingen er efterfølgende nedlagt.
Distributions- og kursusansvarlig: Anders V. Andreasen
Grafiker: Sebastian Due Karlsson (indtil 1. December 2012),
Camilla Engel (fra 1. November 2012)
Bogholder/Sekretær: Martha Jensen (Delvist sygemeldt til den
1. Juni 2012), Malene Bertelsen (vikaransat til 1. Juli 2012)

Indledning
Rådsåret 2012 har været et spændende år for Studenterrådet.
Fællesrådet nedsatte i april 2012 et stærkt forretningsudvalg, som sammen med Fællesrådet, fagrådene og de
indvalgte i de politiske udvalg har sikret et stærkt aktivitetsniveau i Studenterrådet.
Rådsåret 2012 var kendetegnet af at det var det første rådsår efter vedtagelsen af nye statutter for Studenterrådet.
Dette førte til at Fællesrådet fra start vedtog at der skulle nedsættes to politiske udvalg, AUPUS og LUPUS. Forretningsudvalget har i årets løb brugt en del ressourcer på at få bygget en stærk kultur omkring disse to udvalg op. De
nye statutter betød også ændringer i flere af Studenterrådets øvrige organer. Ændringer som alle har skulle implementeres i rådsåret 2012.
Politisk har rådsåret været præget af en række besparelser på uddannelsesområdet, samt de manglende boliger
og studiejob i Aarhus. Finansloven 2012 videreførte 2% besparelserne, og regerings SU-reformforslag fremlagt i
februar 2013, var kendetegnet af generelle nedskæringer på SU’en og en social skævridning. Forretningsudvalget
og de mange aktivister har spillet aktivt med i den politiske dagsorden både kommunalt og nationalt for at forbedre
de studerendes vilkår og som minimum undgå forringelser.
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Internt på AU har året været præget af administrative problemer som har ramt studerende på alle hovedområder,
igangsættelsen af en række nye fora, herunder AU Forum for Uddannelse, ansættelse af ny rektor og udarbejdelse
af ny strategi for universitetet. Studenterrådet har langtfra været tilfreds med tingenes tilstand på AU og heller ikke
med mødekulturen i AU Forum for Uddannelse, hvilket vi både gjorde opmærksom på internt på AU og i medierne.
Til trods for vores høje aktivitetsniveau har vi ikke nået alt, hvad arbejdsplanen for 2012 foreskrev. Dels fordi der
undervejs kom uforudsete arbejdsopgaver, dels fordi vi til tider har måttet prioritere mellem dette og hint. En del af
de ting, vi som afgående styrelse vurderer stadig er relevante, har vi overført til forslag til arbejdsplan for rådsåret
2013.
Sidst, men ikke mindst, vil jeg benytte lejligheden til på vegne af det afgående Forretningsudvalg at takke for et
dejligt år med masser af engagement og gejst.
På vegne af Forretningsudvalget,
Per Dalbjerg, Formand for Studenterrådet

Politik
Debatkultur og medbestemmelse på AU
Rådsåret 2012 var i begyndelsen præget af en omfattende mediedækning og debat af debatkulturen på Aarhus
Universitet. En debat der startede i februar 2012, og førte til en massiv mængde af læserbreve og kronikker der
kritiserede debatkulturen på Aarhus Universitet, samt den manglende medbestemmelse for medarbejdere og studerende.
Studenterrådet deltog også aktivt med kronikker og utallige udtalelser til stort set samtlige lokale medier i Aarhus
og landsdækkende medier. Studenterrådet kørte en todelt strategi, hvor man først og fremmest udtalte sig om den
manglende debatkultur, samt behovet for at revidere universitetsloven, da den nuværende ikke sikrede medbestemmelse. Sekundært kritiserede Studenterrådet de omfattende problemer med administrationen på AU, og krævede
handling nu.
Til formålet oprettede Studenterrådet en kampagne side på sr.au.dk med overskriften Kaos på AU. Her blev alt materiale fra Studenterrådet vedrørende debatkultur, medbestemmelse og administrative problemer samlet, samt en
omfattende oversigt over medieomtalen.
Sagen kulminerede med et åbnet brev til bestyrelsesformand Michael Christiansen samt rektor Lauritz B. HolmNielsen. I brevet krævede Studenterrådet, Frit Forum og Studenterlauget et frihedsbrev til UNIvers samt en årlig
evaluering af medarbejder og studenterinddragelsen på Aarhus Universitet.
Svaret var igangsættelsen af en proces hvori der skal findes en form for et nyt AU-medie, samt at den kommende
psykiske APV og den næste studiemiljøundersøgelse skulle bruges til at evaluere studenter- og medarbejderinddragelsen i den Faglige Udviklingsproces.
Studenterrådet er overordnet tilfreds med den proces der i løbet af foråret og ind i efteråret førte frem til nogle
rammer for et nyt AU-medie. Det nye AU-medie som har første udgivelse i april 2013, fik ikke et frihedsbrev men i
stedet en uafhængig redaktionskomité, der skal bistå redaktionen med at sikre at det nye AU medie lever op til sit
formål. Redaktionen består af en redaktør og en journalist der udelukkende skal beskæftige sig med det nye AU
medie.
Studiejob
Studenterrådet satte i foråret 2012 fokus på de manglende relevante studiejob i Aarhus. Dette skete ved en større
lobbyindsats både overfor byrådspolitikkerne og Universitetsledelsen. Der er ikke endnu kommet nogen konkrete
tiltag på baggrund af kampagnen, men det er vores indtryk at vi nu har fået tydeliggjort behovet for flere relevante
studiejob.
Sidenhen er der også indgået et uformelt samarbejde med Studenteransattes Landsforbund (SUL) der er fagforeningen for de studenteransatte på universiteterne. Dette samarbejde skulle gerne fører til at SUL som fagforening bliver mere synlig, samt at der bliver sat fokus på de vilkår de studenteransatte har på Aarhus Universitet.
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Boligkampagne
Tilbage i år 2011 afholdte Studenterrådet en boligkampagne. Vi valgte i 2012 at gentage en lignende kampagne
hen over sommeren og i forbindelse med studiestarten. Kampagnen startede efter konstitueringen i marts 2012 og
fortsatte indtil slutningen af september.
Igennem vores samarbejde med Northside Festival fik vi stillet to telte til rådighed på festivalen. Det ene af disse
telte blev indrettet med det formål at formidle boligkampagnen. Der var i teltet mulighed for, på et stort kort over
Århus, at markere hvor man boede og hvad man betalte i husleje. Teltet var konstant bemandet af folk fra Studenterrådet, så når folk udfyldte kortet blev de informeret om hvorvidt deres husleje var rimelig eller for høj. Man kunne
også få en mere generel snak om de boligproblemer studerende oplever i Aarhus og få nogle gode råd med på
vejen. Teltet var desuden indrettet med lænestole, sofaer, borde og diverse spil. Dette gav anledning til en hyggelig
lounge-stemning, hvor festivaldeltagere kom forbi og slappede af og fik en snak om løst og fast og studenterpolitik.
I forbindelse med studiestarten 2012 drev Studenterrådet en sofaformidling for nystartede studerende på AU. Det
fungerede ved at etablerede studerende tilbød en midlertidig overnatningsmulighed til de nye studerende der ved
studiestart ikke havde et sted at bo. I de to uger sofaformidlingen var aktiv hjalp vi over 20 nye studerende med
at have et midlertidigt sted at bo indtil de selv fandt en stabil løsning. Sofaformidlingen blev i rusugerne drevet fra
vores boligcentral. Denne bestod af en pavillon, der var slået op i universitetsparken. Ideen med boligcentralen var
at yde en service til studerende, der oplevede problemer eller havde spørgsmål omkring boligmarkedet i Aarhus.
Flere studerende henvendte sig i boligcentralen og fik svar på både juridiske og praktiske spørgsmål om det at bo i
Aarhus.
Internationale studerende
På baggrund af Aarhus Universitets studiemiljøundersøgelse tilbage i 2011, som viste at mange internationale
studerende på AU følte sig diskriminerede, fik Studenterrådet i 2012 tildelt midler fra AU til følgende tre projekter:
en rapport om diskrimination af internationale studerende på Aarhus Universitet, penge til oversættelsesarbejde
af foreningshjemmesider samt en konference om diskrimination. På baggrund af Studenterrådets arbejde blev vi
tildelt yderligere 50.000 kr. af universitetet til at videreføre arbejdet med problemstillingen omkring internationale
studerende.
Efter konstitueringen i marts 2012 blev der nedsat en arbejdsgruppe for internationale studerende. Denne gruppe
besluttede sig for at bruge de ekstra midler bevilget fra AU til at opkvalificere mentorerne for de internationale
studerende på AU. Hidtil fik man som mentor kun nogle ganske få foredrag af Internationalt Center, med fokus på
praktiske detaljer, som forberedelse inden man skulle tage imod de internationale studerende. Arbejdsgruppen var
enige om at det ville hjælpe gevaldigt på integrationen af de internationale studerende, hvis man sørgede for at
opkvalificere mentorerne i højere grad inden mødet med de internationale studerende. Der blev derfor i efteråret
afholdt et pilotprojekt bestående af to seminarer for alle mentorer på AU. Begge seminarer blev planlagt og afholdt i
samarbejde med Mercuri Urval, som i forvejen havde erfaringer med en kommunal mentorordning. Til begge seminarer var der repræsentanter fra Internationalt Center, for at få ideer til fremtidig opkvalificering af mentorer. Der var
til begge seminarer stor tilslutning blandt mentorer og vi fik megen ros for arrangementet. I løbet af 2013 vil studiemiljøgruppen under AU Forum for Uddannelse arbejde videre med forbedring af mentorordninger på AU både for
internationale og danske studerende.
Valg til styrende organer
Valgkampen til universitetsvalget i 2012 førte endnu engang til, at Studenterrådet fik begge pladser i universitetsbestyrelsen. De 2 pladser gik til Benjamin Bilde Boelsmand, som nu sidder i bestyrelsen for anden gang, og Heidi
Klokker Andersen. Desværre faldt valgdeltagelsen en del i forhold til året før. Men heldigvis var de personlige stemmetal for vores to spidskandidater igen i 2012 meget høje. Valgkampen bar i høj grad præg af stor entusiasme fra
mange fagrådsaktive, og uden dem var valgresultatet blevet en helt anden historie.
Vi genbrugte ideen fra valget i 2011 om et fælles grafisk udtryk for alle fagråd. Dette virkede fremragende og gjorde
det klart for enhver at det er de lokale fagråd der samlet udgør Studenterrådet og står inde for Studenterrådets
arbejde, holdninger og spidskandidater.
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SU Kampagnen
I løbet af sommeren 2012 begyndte de første rygter om en SU-reform at sive fra Christiansborg. Vores politikere i
DSF var på vagt fra først dag, og fik hurtigt skabt et overblik over situationen. Det stod klart fra starten, at der fra
regeringen side var et klart ønske om at skære i SU’en og forringe vores levevilkår. Indsatsen henover efteråret
bestod primært af lobbymøder med alle partiernes ordfører for, at skabe gehør for vores synspunkter og ideer til
reformen. Juleferien blev brat afbrudt af Morten Østergaard, som fra sin barselsorlov lod forstå, at han ikke mente,
at folk fra ikke-akademiske hjem brugte længere tid på deres uddannelse end andre, og man derfor sagtens kunne
fjerene det 6. SU-år.
Fra begyndelse har vi skabt en stærk alliance med hele den resterende Elev og Studenterbevægelse (ESB). Herfra
har vi forsøgt, at spille så konstruktivt og iderigt ind i debatten og udviklingen af reformudspillet som overhovedet muligt. Desværre har der fra regeringen og ministerens side, ikke været det samme ønske om en konstruktiv
debat. Morten Østergaard ville først debattere SU efter hele reformudspillet allerede lå klart, hvilket vi selvfølgelig
beklagede dybt. Hele den manglende forståelse fra politikernes side førte til, at vi ikke så anden udvej end at udtrykke vores frustration overfor den brede befolkning og i medierne. Her har vi nydt godt af vores tætte samarbejde
med særligt DGS-Østjylland, som vi har samarbejdet tæt med og i de sidste 14 dage op til demonstrationen d. 28/2,
også har delt kontor med. Siden januar har vi i samarbejde med ESB i Aarhus, lavet et hav af arrangementer for at
sætte fokus på SU-nedskæringerne; vi har lavet flyeruddeling i kantiner, på banegården og i gågaden. Vi har lavet
plakatophængninger overalt i byen. Vi har lavet leverpostejsevent på rektoratsgangen. Vi har lavet morgenuddeling af gifler og flyers til trafikanter i Randersvejskrydset. Vi har holdt debatmøde med ministeren og sidst men ikke
mindst en stor folkelig demonstration i København. Alle sammen begivenheder som har givet massiv presseomtale,
som i sidste ende tjener som forhandlingskapital til vores politikere i DSF, når de nu igen skal i lobbytøjet. I skrivende stund er reformen ikke vedtaget og de sidste politiske studehandler ikke indgået, så kampen fortsætter i hvert
fald indtil der ligger en endelig aftale på bordet.
Danske Studerendes Fællesråd (DSF)
I rådsåret 2012 har vi fortsat og også udbygget det store engagement fra det foregående år. Igennem arbejdet
i LUPUS, er vores studenterrådsrepræsentanter i uddannelsespolitiskudvalg(UPU), levevilkårsudvalget(LU) og
Landsforum(LF) blevet klædt bedst muligt på. Som oftest har vi sendt 2 repræsentanter til både UPU og LUmøderne, og som minimum 1. I foråret 2012 behandlede og vedtog man på politikkonferencen 2 politikpapirer, et
om ”Social innovation” og et om ”Bedre universitetsledelse”. Processen om, hvordan man i DSF fremover skulle
vedtage politik, mundende henover sommeren ud i tankerne om et overordnet holdningspapir. Det endelige holdningspapir blev vedtaget på politikkonferencen i efteråret med stærke SR-AU fodaftryk.
Rådsåret 2012 var også året hvor vi måtte vinke farvel til 2 stærke kræfter, nemlig Jakob Ruggaard og Rasmus
Markusen som drog til København for at blive henholdsvis formand og næstformand for DSF. På samme politikkonference blev Allan Vesterlund desuden genudpeget som vores repræsentant i Landsforum. Alt i alt var 2012 et
stærkt år hvor Studenterrådets indflydelse på DSFs arbejde har været hidtil uset stort, det er en gevinst både for
Studenterrådet og DSF.

Organisatorisk
Fællesrådet
Der har i dette rådsår været afholdt 5 ordinære Fællesrådsmøder, et konstituerende Fællesrådsmøde, samt et ekstraordinært fællesrådsmøde. Fællesrådet har på alle møder haft quorum. Hvilket er et resultat af flere års arbejde,
som har betydet at Fællesrådsmøderne i dag er præget af stor deltagelse og stor aktivitet.
Fællesrådsmøderne har i 2012 haft stor værdi i forhold til at udstråle sammenhængskraft i organisationen.
Fagrådene har bidraget med mange relevante informationer fra deres områder, og der har generelt været en stor
lyst til efter møderne at netværke på tværs af faglige skel.
Det er Forretningsudvalgets opfattelse at med de vedtagne beslutninger i Fællesrådet i rådsåret 2013, inkl. forslaget vedrørende aktivitetspuljen til det konstituerende fællesrådsmøde den 10. april at overgangsbestemmelsen i § 48
stk. 1-2 er opfyldt.
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Forretningsudvalget
På det konstituerende Fællesrådsmøde i marts 2012 blev der valgt 7 forretningsudvalgsmedlemmer. Per Dalbjerg
(Formand), Jakob Lindell Ruggaard (Næstformand), Simon Østergaard Chievitz, Heidi Klokker, Allan Graversen
Vesterlund, Ulrik Nørgaard Rønsbo og Bo Tranberg.
Ulrik Nørgaard Rønsbo stoppede i Forretningsudvalget på det ekstraordinære Fællesrådsmøde den 27. juni 2012,
grundet ønsket om nye udfordringer. Christian Søgaard-Jensen blev på samme møde indsuppleret i Forretningsudvalget.
Jakob Lindell Ruggaard blev på DSF’s politikkonference den 9-11. november 2012 valgt som ny formand for DSF,
og fratrådte derfor Forretningsudvalget på det ordinære Fællesrådsmøde den 21. november 2012. Allan Graversen
Vesterlund blev på samme møde valgt som ny næstformand og Sune Koch Rønnow blev indsuppleret i Forretningsudvalget.
Forretningsudvalget har afholdt ugentlige forretningsudvalgsmøder af minimum halvanden times varighed, undtagen i perioderne 19. juni til 7. august og 10. december til 16. januar. Forretningsudvalget har været enormt arbejdsdueligt og kompetent i hele året, trods den store arbejdsbyrde. Det har været kendetegnende, at Forretningsudvalget har igangsat en lang række af aktiviteter og projekter i årets løb, og der har været en meget stor arbejdsdeling i
årets løb.
Sekretariatet
Studenterrådet har et velfungerende sekretariat, til trods for, at der i løbet af rådsåret har været en den udskiftning
på posterne.
Henover sommeren startede en ny generalsekretær, der dog efter 9 måneders ansættelse har måttet overdrage
posten til endnu en ny general, der er tiltrådt 1/3-13.
Vores sekretær/bogholder er tilbage efter sit sygdomsforløb, og vi har ikke længere tilknyttet den vikar, der i starten
af året også udførte en række arkiveringsopgaver.
Den faste stab er reduceret til at tælle en salgsansvarlig samt 4 studentermedhjælpere foruden ovenstående. Disse
udgøres af en grafiker ansat i efteråret på 8 timer/uge, en kommunikationsmedarbejder på 10 timer/uge, en eventmanager på 15 timer/uge ansat i januar men med erfaring fra sidste års styregruppe, samt en kursus- og distributionsansvarlig 10 timer ugentligt.
Vi har således ikke valgt at genopslå stillingen som salgsassistent, da denne stoppede ved udgangen af 2012. Til
gengæld implementeres et elektronisk webbaseret salgssystem, der kan lette sælgers såvel som sekretærens arbejdsbyrde, da en del arbejdsgange herved automatiseres. Samlet set bidrager denne løsning til en besparelse på
budgettet, til trods for, at der budgetteres med fortsat at have en projektansat 10 timer pr uge i august-september i
forbindelse med messen.
Studenterrådet aflønner endvidere en redaktionschef og en chefredaktør for Delfinen, der i det kommende år
ligeledes kommer til at få det redaktionelle ansvar for Studenterhåndbogen, for at optimere arbejdet.
Levevilkår- og Uddannelses Politisk Udvalg i Studenterrådet (LUPUS)
De politiske udvalg har fået defineret deres rolle tydeligere med de nye statutter og kommissorierne. LUPUS som
det overordnet politiske udvalg har været et interessant eksperiment. Det har formået at skabe et udvalg der har
formået at forøge mængden af aktivt arbejdende studenterpolitikere. Folk har særligt i det første halve år følt sig
forpligtet på at dukke op, diskutere og udføre den politik Studenterrådet har lavet. Udover de inddragende elementer har udvalget også formået at producere politik, aktivitet og opkvalificere de aktive og på det seneste er der også
begyndt at dukke folk op selvom de ikke formelt har mandat. Derfor vil vi fra Forretningsudvalgets side mene at
LUPUS har været en stor succes.
AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet (AUPUS)
I forbindelse med Studenterrådets nye statutter er det blevet muligt at oprette flere politiske udvalg. På baggrund
af dette blev der i 2012 oprettet to politiske udvalg, hvoraf det ene er et AU politisk udvalg (AUPUS). AUPUS har til
opgave at koordinere indsatsten i bestyrelsen, rektorale udvalg, studienævn og akademiske råd.
AUPUS havde i starten af rådsåret 2012 en række opstartsvanskeligheder. AUPUS skulle finde sig selv som et politisk udvalg i organisationen. Dette betød, at der i AUPUS først og fremmest skulle skabes et overblik over organer,
der er skabt i kølvandet på den faglige udviklingsproces. Der skulle derudover skabes kontakt til alle udpeget og
indvalgte studerende i disse organer. At koordinere mellem nyopstået organer, bestyrelsen, akademiske råd og studienævn viste sig hurtigt, at betyde en relativ høj mødekadence. Dette skabte en udfordring i, at sikre deltagelse
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til møderne. Udover dette er der i de seneste år sket en voldsom uddannelsespolitisk udvikling, som stiller krav til
AUPUS om, ikke blot at være et koordinerende men også politikudviklende organ.
I løbet af rådsåret 2012 er det dog lykkedes, at få både koordinering og politikudvikling til at gå op i en højere
enhed. På trods af en høj mødekadence med koordinering organerne imellem er der i AUPUS afholdt temamøder
af politikudviklende karakter. Der er både afholdt temamøder om universitetsøkonomi, kvote2-optag og KOT-indgange. Dette har resulteret i vedtagelse af et politikpapir om universiteternes KOT-system. AUPUS har desuden
udviklet Studenterrådets valgkampsgrundlag og afholder i foråret 2013 et fælles temamøde med LUPUS. AUPUS
er med andre ord blevet et velfungerende politisk udvalg, hvor der er skabt et solidt fundament for koordinering
mellem bestyrelsen, råd, nævn og øvrige grupper samt politikudvikling på uddannelsesområdet på AU.
Universitetsbestyrelsen
I valgperioden 2012 har Benjamin Bilde Boelsmand og Karen Marie Kjeldsen repræsenteret de studerende i bestyrelsen. Fra 1. februar 2013 har Heidi Klokker Andersen overtaget Karen Marie Kjeldsens plads.
Generelt har arbejdet i bestyrelsen det seneste år drejet sig om tre emner:
1.
Problemerne med den faglige og administrative udviklingsprojekt
2.
Udarbejdelsen af AU’s nye strategi
3.
Ansættelse af ny rektor
Arbejdet startede hektisk midt i debatten om kaos på Aarhus Universitet og forholdene på Arts i forlængelse af
Koldau-sagen. Umiddelbart før det første bestyrelsesmøde sendte Studenterrådet med opbakning fra Frit Forum og
Studenterlauget et brev til ledelsen og bestyrelsen med krav om indflydelse og en uafhængig universitetsavis. På
mødet var der opbakning til vores synspunkter, og der blev sat gang i en proces om en mere uafhængig universitetsavis, ligesom det blev besluttet, at der løbende på universitetsbestyrelsesmøderne skulle være opdateringer på
den faglige og administrative udvikling på AU.
Studenterrådet satte så småt gang i arbejdet med en ny strategi i det sene forår, og arbejdet tog fart hen over sommeren. På september-mødet i bestyrelsen stod det klart, at et markant fokus på eliteforløb var en del af strategien.
Vores arbejde gik i høj grad på at afmontere de uheldige dele af dette samtidig med at underbygge de gode takter
vedrørende fokus på kvalitet. Efter et halvt års arbejde kunne vi desværre konstatere, at vi ikke kunne bakke op om
den endelige strategi, og stemte imod strategien på mødet den 5. marts 2013. Vi fortsætter dog det konstruktive
arbejde med implementering på alle niveauer af organisationen.
Det stod klart at Lauritz B. Holm-Nielsen ikke ville fortsætte som rektor efter august 2013, og der skulle derfor
findes en ny rektor. For SR var det vigtigt at vi fik en studerende i ansættelsesudvalget, hvilket lykkedes. Benjamin
Bilde Boelsmand har som de studerendes repræsentant i ansættelsesudvalget været med til at vælge Brian Bech
Nielsen som ny rektor på baggrund af drøftelser i AUPUS. Brian blev udpeget af en enig bestyrelse.
Arbejdet omkring bestyrelsen har i år taget sit udgangspunkt i det nystartede organ AUPUS (AU-Politisk Udvalg
i Studenterrådet). Der har været naturlige startproblemer, som dog hen af vejen er blevet løst, og man kan konstatere at bestyrelsesarbejdet har en større og bredere forankring i organisationen end meget længe.
Studienævn og akademisk råd
Studenterrådet har i det forgangne år fortsat sit arbejde med at opkvalificere studienævns- og akademisk rådsrepræsentanter. Dette har udmøntet sig i et seminar i efteråret for repræsentanterne i de akademiske råd på universitetet. På dette seminar blev der diskuteret, hvordan man arbejder i akademiske råd samt hvordan man kan bruge
sit netværk og kontakter.
Seminaret var desuden en erfaringsudvekslingsmøde, hvor kommende akademisk rådsmedlemmer fik muligheden
for at få gode råd til arbejdet i akademisk råd.
Man havde fra arbejdsplanen 2012 gjort klart, at man ville afholde 3 studienævnsseminarer til opkvalificering af studienævnsrepræsentanter. Dette udmøntede sig i et seminar i foråret 2012 og et i foråret 2013. Seminaret efteråret
2012 blev aflyst pga. Manglende tilmeldinger.
På studienævnsseminarerne blev der holdt oplæg om forhandlingsteknik, hvilke juridiske forpligtigelser repræsentanterne har samt erfaringsudveksling mellem forhenværende og nye studienævnsrepræsentanter.
Fagrådsarbejde
Det er essentielt for Studenterrådet at have en god føling med, hvad der foregår ude på de enkelte fag, og at fagrådende er bevidste om de muligheder for sparing, opkvalificering og erfaringsudveksling som Studenterrådet tilby-
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der, det er i sidste ende vores eksistensberettigelse. Igennem rådsåret 2012, har Studenterrådet på dette område,
fortsat det gode arbejde som har præget vores organisation de sidste 3 år og vi har løbende kontakt med flere
Fagråd end nogensinde før. 2012 så vi med hjælp fra Studenterrådet opstart af fagråd på både Geologi og hos
tandlægerne på Odontologi.
Igen i 2012 holdt vi en hyttetur, ligesom 2011 foregik turen på ”Borgen” på Norddjurs. Hytteturen har et 2-delt fokus;
et opkvalificerende fokus, og et socialt fokus. Hytteturen 2012 stod i forhandlingens tegn, med både oplæg fra
DSF og en ekstern lektor ved Aarhus Universitet og efterfølgende workshop over temaet. Desuden blev der også
tid til både hygge fredag aften og en stor fest lørdag aften. Arrangementet fik stort set uden undtagelse positiv respons, så derfor agter vi stadig at holde liv denne tradition.
Kommunikation
Studenterrådet har i 2012 fortsat arbejdet med Studenterrådets visuelle udtryk som blev igangsat i 2011. Dette
har blandt andet ført til ansættelse af en grafiker der bistår både Sekretariatet, Forretningsudvalget og de politiske
udvalg med grafiske opgaver. Dette har ført til en mere iøjefaldende visuel kommunikation som er medvirkende til
at Studenterrådet bliver mere synlig i de studerendes hverdag.
Studenterrådet har i 2012 også igangsat arbejdet med at oversætte den danske hjemmeside til engelsk, dette arbejde er dog desværre gået lidt i stå grundet manglende ressourcer. Men Forretningsudvalget ligger op til at dette
arbejde skal forsøges færdiggjort i det kommende rådsår.
Aktivitetspuljen
Studenterrådet har i rådsåret 2012 uddelt støtte til 11 aktiviteter/foreninger. Disse var en konference for religionsvidenskabs studerende, et flyttemøde afholdt af Psykrådet, SundDag – en sundhedsdag i Aarhus, støtte til Idehistorisk forening der var lukningstruet, et fagligt arrangement afholdt af alternative jurister, støtte til forening ILD, støtte
til en case konkurrence afholdt af foreningen FOSIA, en faglig weekend afholdt af Idehistorisk fagråd, opstart af
foreningen KALIF: Idehistories Kandidat- og AlumneForening, samt en fagudvalgsaften afholdt af Klassisk fagudvalg.
Udvalget bag aktivitetspuljen har udarbejdet forslag til en række nye retningslinjer for puljen, som skal vedtages på
det konstituerende Fællesrådsmøde.

Økonomi
Studenterrådets økonomi har i rådsåret 2012 været i god harmoni med organisationens høje politiske aktivitetsniveau, og det har således ikke været et problem at højne kampagnebudgettet, når dette vurderedes nødvendigt.
Studenterrådet søger til stadighed nye samarbejdsflader i forhold til at opnå gensidigt fordelagtige aftaler, som
gavner SR’s økonomi samtidig med, at de studerendes sociale/faglige og/eller økonomiske interesser tilgodeses. Vi
har således i 2012 indgået flerårige pris- og markedsføringsaftaler med Royal Unibrew, hvori der bl.a. er indeholdt
muligheden for ved nye arrangementer at få 20.000 kr. i støtte, tilsvarende det beløb Royal betaler for storskærmen
til DSFI.
Vi har ligeledes med vores salgsansvarlige indgået en 4-årig aftale om udgivelse af studiekalenderen, som vi
derved kan bevare som en politisk platform. Studenterrådet pådrager sig ingen økonomisk risiko i forhold til kalenderen, men vil fra og med 2014 få 30.000 kr. årligt samt 8 % af overskuddet.
I forhold til Northside festival, hvor Studenterrådets frivillige har stået i bar, har vi sammen med Studenterhus Aarhus, Studenterlauget og ViaVar opnået en virkelig god honorering i 2012, mens Nortside imidlertid ikke i fremtiden
vil kunne give os lige så favorable vilkår. Vi har dog stadig en fornuftig dialog og kommer til at få overskud såvel
som visuel genkendelighed af SR via vores engagement på festivalen.
Samarbejdet har medført, at vi har afsøgt nye områder at arbejde sammen med ViaVar, den studiesociale forening
på Via. Vi har således indledt et samarbejde omkring en særudgave af Studenterhåndbogen, hvis annoncegrundlag
således øges, samt om Danmarks Største fredagsbar og Idrætsdag, DSFI.
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DSFI er et stort arrangement med en omsætning på ca. en halv million kroner. I 2012 fejrede vi i denne forbindelse
SR’s 80 års fødselsdag og havde derfor et endnu større setup med et stor udendørsscene, store musiknavne og
en fordoblet støtte fra Universitetet. Arrangementet gav dog alt i alt et ærgerligt underskud, der primært bunder i
en væsentligt ringere baromsætning end ventet, samt noget så uforudsigeligt som en el-regning, der blev 40.000
kr. højere end budgetteret. Vi har derfor vendt hver en sten i budgettet, skåret unødige udgifter væk, tænkt kreativt
og fremkommet med et realistisk budget for næste års DSFI på niveau med tidligere års arrangementer. Da vi deler
over- såvel som underskud ligeligt med AUS, ender vi med et underskud på ca. 40.000 kr.
Studiemessen gav derimod et rekordhøjt resultat og endte ud med et overskud, der var et godt stykke over servicestrategiens 3-års målsætning. Vi vurderer, der var 14.000 besøgende, så dette er også knap 3 gange så godt som
ønsket.
Studenterhåndbogen har ligeledes allerede i 2012 leveret et bedre resultat end strategiens målsætning, mens
Delfinen er endt ud med et neutralt resultat omkring 0, hvilket er meget tilfredsstillende. Studenterrådets kurser har
ikke været noget økonomisk belastning for SR, men der har kun været 119 kursister i årets løb, og nogle kurser har
måttet aflyses.
Vores printservice er yderst vellykket, som et meget billigt alternativt for studenterorganisationer. Vi har desuden
søsat en plakatservice, som er blevet vel modtaget af vores kunder og tegner til at kunne blive en ny gunstig indtægtskilde.

Større arrangementer
Studenterrådets 80 års fødselsdag
Fredag den 16. marts 2013 fejrede Studenterrådets sin 80 års fødselsdag. Det skete henover hele eftermiddagen
og aftenen.
Arrangementet var opdelt i tre dele. Dagen startede med en reception, hvor samarbejdspartnere og studerende var
inviteret. Der var talere fra både Studenterrådet, samarbejdspartnere samt fra rektorat. Universitetshistorisk afdeling på Aarhus Universitet, havde desuden stillet en udstilling op, der fortalte lidt om Studenterrådets historie.
Efter receptionen var der en hyggelig middag for gamle og nuværende medlemmer i Studenterrådets Forretningsudvalg/Styrelse, Studenterrådets sekretariat, repræsentanter fra fagrådene, samt repræsentanter fra DSF og de
øvrige medlemmer af DSF.
Slutteligt blev dagen afsluttet med en stor fest, med The Eclectic Moniker og Specktors hvor alle studerende på
Aarhus Universitet og øvrige interesserede var inviteret. Desværre var opbakningen til festen ikke helt så stor som
ønsket, men de som deltog fik en rigtig god fest, der markerede slutningen på en rigtig god dag.
Northside
Igen i år deltog studenterrådet på Northside. Her drev vi to barer og to politiktelte. Barerne var en succes på den
måde at vi fik aktiveret en masse frivillige der udover de faste aktive også fik knyttet en masse folk uden foregående tilknytning eller perifere aktivister tættere til Studenterrådet.
Vi havde desuden i år fået muligheden for at drive to politiktelte hvori vi kørte to separate kampagner om boligpolitik og studiejobs. Grundet forskellige omstændigheder, såsom fuldskab, plyndringer og det faktum at vi var det
eneste overdækket område man kunne søge til når det regnede, fandt vi ud af at det var meget besværligt at køre
politiske kampagner på festivalen.
Studiemessen
Studiemessen 2012 var en kæmpe succes med nysgerrige studerende med lyst til at få et godt tilbud, gode råd og
en masse gratis ting.
Aulaen og vandrehallen var fyldt, og vi har estimeret, at omkring 14.000 studerende besøgte vores messe. Både
virksomheder og organisationer var glade for, at kunne komme i kontakt med de studerende, og var som altid begejstret for Studenterrådets professionelle arbejde på og omkring messen.
De studerende havde ligesom de forgange år mulighed for at besøge Studenterrådets egen stand. I denne satte
Studenterrådets forretningsudvalg og aktivister fokus på regeringens videreførelse af besparelser på taxameteret
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og basismidlerne. De studerende modtog i den forbindelse både blomster og flyers med budskabet om behov for
mere kærlighed i en tid med forringede vilkår.
Ligesom de øvrige år, havde messen besøg af både politikere og rektor. Her forsøgte Studenterrådet sig med et nyt
tiltag, hvor studerende kunne debattere med politikere foran pressens blitzende kamaraer.
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag
Dette års udgave af Danmarks Største fredagsbar og Idrætsdag bød på en kombination af videreførelse af traditioner men også nytænkning og et større arrangement grundet Studenterrådets 80 års fødselsdag.
1200 glade idrætsudøvere startede dagen med at dyste mod hinanden i diverse idrætsgrene. I løbet af dagen
strømmede ca. 10.000 studerende til pladsen for at tage del i fejringen af fødselsdagen med både ølbowlingturnering, koncerter, sportsbar og lagkagespisning. Alle både nye og gamle initiativer blev afholdt med stor succes.
Store navne som VETO og Who Made Who spillede på en ny udendørsscene og afsluttede festen med et brag.
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag var derfor en udbredt succes og mange studerende nød det store og
professionelle arrangement.
Til Studenterrådets skuffelse må vi dog konstatere, at et ustadigt vejr var resulterende i en lavere omsætning end
forventet. Dette års DSFI havde derfor mere karakter af, at være en fødselsdagsgave til de studerende end et arrangement med en velafbalanceret økonomi. Det skal det dog nævnes, at der ved dette års DSFI er foretaget en
væsentlig engangsinvestering i køreplader. Denne investering mindsker fremtidige ødelæggelser af græsunderlag,
som var et stort problem ved DSFI i 2011.
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag er et så stort arrangement, så det er fuldstændig umuligt at gennemføre uden en kæmpe indsats fra vores mange frivillige. Der skal derfor lyde en STOR tak til vores frivillige og håber,
at mange vil deltage i udviklingen af Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag for 2013.
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Bilag 3: Forslag til arbejdsplan for rådsåret 2013
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Politik
Studenterrådet er en politisk organisation. Derfor skal Studenterrådet hele tiden have fokus på og arbejde
med de politiske emner, der berør de universitetsstuderende. Dette arbejde ligger både i de politiske udvalg
og i samarbejde med de øvrige studenterorganisationer i landet igennem Danske Studerendes Fællesråd.
Nedenfor gennemgås de væsentlige områder som forretningsudvalget og de politiske udvalg skal arbejde
med i det kommende rådsår. De store kampagner er behandlet i et særskilt afsnit.
Uddannelsespolitik
Uddannelsespolitik er ”hvad der berører vores uddannelser - og vores ønsker til dem”. Vi står overfor mange
udfordringer og potentielle forringelser i rådsåret 2013, men samtidigt byder der sig også flere muligheder.
Derfor skal forretningsudvalget og de politiske udvalg, i det følgende rådsår, sætte stærkt ind for at føre,
udvikle og kommunikere Studenterrådets uddannelsespolitik. Det er vigtigt, at Studenterrådet har en stærk
uddannelsespolitisk profil og kan forbedre de mange interne og eksterne tiltag, som er i vente.
Det prioriteres, at forretningsudvalget og de politiske udvalg arbejder med 7 uddannelsespolitiske hovedområder: Universitetsdemokrati, Studiemiljø, Undervisningskvalitet, Uddannelsesfinansiering, Eliteuddannelser,
optag og uddannelsesfrihed. Hvert af de uddannelsespolitiske hovedområder er endvidere ekspliceret i flere
anbefalede tiltag:
•
Universitetsdemokrati: beskyttelse af studienævnsautonomi, italesættelse af studerende i ansættelsesudvalg, at få beslutningsmyndigheden tættere på de lokale niveauer og at sikre fri kritisk dialog på Aarhus
Universitet.
•
Studiemiljø: arbejde med arbejdsmiljøvurderingen, administrative barriere og et godt miljø for de studerende.
•
Undervisningskvalitet: opfølgning på timetalsløftet, mere efteruddannelse af undervisere og bedre
eksamensforhold.
•
Uddannelsesfinansiering: herunder undervisningsrotation for alle forskere, en bedre overheadaftale
og et alternativ til taxametersystemet, der rent faktisk kan opretholde vores uddannelser.
•
Eliteuddannelser: herunder minimering af talentudvikling på bacheloren, at undgå universitetet skaber
a- og b-uddannelser og sikre fagligheden for flertallet.
•
Optag: et ordentligt kvote 2 optag og fagbestemte KOT-indgange
•
Uddannelsesfrihed: afskaffelse af bachelorhegnet, at forbedre praktikmuligheder, udbuddet af sommerskoler samt merit og dispensationsansøgninger.
Levevilkårspolitik
Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal i det kommende år fokusere på 4 centrale områder – SU,
bolig, transport og studiejob. Kommunalvalget til efteråret er for Studenterrådet en lejlighed til at prioritere,
hvor Studenterrådet vil sætte bolig, transport og studiejob på den politiske dagsorden i kommunen. Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal fortsætte med at forbedre de studerendes boligsituation i Aarhus.
Dette vil vi gøre bl.a. i samarbejde med LLO og DGS i boligpatruljen samt ved at påvirke lokalpolitikerne op
til kommunalvalget. Derudover skal forretningsudvalget og de politiske udvalg gennemføre en studiestartskampagne i samarbejde med DSF. Desuden skal forretningsudvalget og de politiske udvalg forpligte sig på at
arbejde for, at DSF udvikler et nyt boligpapir, hvor vi sætter vores præg på papiret.
Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal i det kommende rådsår gennemføre en kampagne om studenteransattes rettigheder, i samarbejde med SUL (Studenteransattes Landsforbund). Samarbejdet skal
styrke relationen mellem SUL og Studenterrådet samt selvfølgelig SUL’s relations til studenterbevægelsen
generelt.
Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal fortsat støtte aktivistiske grupper og bevægelser, der arbejder
for de studerendes studie- og levevilkår på AU, og som opstår uafhængigt af den etablerede studenterbevægelsen.
Landspolitik
I det kommende rådsår vil forretningsudvalget og de politiske udvalg fortsætte Studenterrådets engagement
i Danske Studerendes Fællesråd, og vedblive med at gøre vores indflydelse gældende i landsorganisationen
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og bruge det store netværk og erfaringsgrundlag, DSF tilbyder i vores egne kampagner, organisation og
gøremål.
Regeringen og centraladministrationen detalj-styrer stadig mere universiteterne. Det er derfor vigtigt, at
Studenterrådet er med til at tegne en national profil i gensidigt samarbejde med DSF. Derfor skal forretningsudvalget og de politiske udvalg i det kommende rådsår sætte fokus på landspolitikkens lokale virkninger og
udvikle landspolitiske tiltag, der er forankret problemstillinger der opleves i Aarhus og på Aarhus Universitet
- i håbet om at kunne sætte fokus på vores politik helt ind bag Christiansborgs mure. Forretningsudvalget
og de politiske udvalg forpligtes ligeledes på at deltage aktiv og konstruktivt i DSFs landsforum og udvalgsmøderne, og som et minimum sende en repræsentant fra Studenterrådet til hvert møde.
Lokalt skal de nationale samarbejde også fasttømres. Derfor skal forretningsudvalget og de politiske udvalg
sætte hårdt ind for at forbedre og udbrede samarbejde med resten af elev- og studenterbevægelsen, sådan
at vi kan hjælpe hinanden og stå sammen for at få vores politik gennemført.
Stratetiske samarbejdspartnere
Studenterrådet har gennem de seneste år aktivt skabt flere og flere strategiske samarbejder og relationer,
herunder bl.a. LLO, Velfærdsinitiativet, ESB-Aarhus etc. Det strategiske arbejde med disse samarbejdspartnere er vigtigt for Studenterrådet for at facilitere Studenterrådets politik på bl.a. boligområdet, infrastruktur i
Aarhus og omegn.
Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal i det kommende rådsår fortsat arbejde med disse samarbejdspartnere i håb om at opnå resultater.
Koordinering mellem formelle organer
Stadig længe efter, at den faglige udviklingsproces er implementeret, hersker der tvivl om, hvilke beslutninger
der ligger hos/i hvilke organer. Dette resulterer i, at mange beslutninger tages udenom de demokratiske
organer, som studerende er repræsenteret i. Dette kan kun modvirkes ved styrket intern koordinering og samarbejde, hvorved der holdes opsyn med, hvilke beslutningerne der tages.
Derfor skal forretningsudvalget og de politiske udvalg sikre den interne koordinering og, om nødvendigt, politisere emner i (flere af) de formelle organer.

Kampagner

Studenterrådets kampagneaktivitet er kernen i vores politiske indflydelse. Det er her vi sætter fokus på og
ændrer de studerendes forhold, samtidig med at vi kommer bredt ud blandt studenterbefolkningen. Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal i det kommende rådsår gennemføre 3 store kampagner: En boligkampagne, en kampagne op til kommunalvalget samt en kampagne i løbet af forårssemesteret 2014. Derudover skal Studenterrådet efter behov løbende gennemføre mindre kampagner i forbindelse med konkrete
politiske tiltag eller som led i et samarbejde med øvrige organisationer.
Boligkampagne
I rådsåret 2013 skal forretningsudvalget og de politiske udvalg køre en boligkampagne hen over sommeren
og i studiestarten. Noget særligt for i år er, at der er kommunalvalg i efteråret. Det er derfor oplagt at lade
boligkampagnen fortsætte længere end normalt og igennem den lægge pres på byrådspolitikerne op til og
under valget, så vi kan opnå et større fokus på studieboliger i Aarhus og forpligte lokalpolitikerne på at bygge
nye og billige studieboliger til de stadigt flere studerende i byen.
I forbindelse med kampagnen skal der igen i år være en boligcentral med tilhørende sofaformidling i de to
rusuger, så Studenterrådet fortsat kan hjælpe de nye studerende, der ikke har noget sted at bo til studiestart.
Kommunalvalg
Til efteråret skal der være kommunalvalg. I denne forbindelse vil forretningsudvalget og de politiske udvalg
spille en aktivt og konstruktiv rolle, og fremfører de sager vi har ført kampagner på den seneste tid.
Det vil være oplagt at sætte et politisk fokus, på de store boligproblemer vi slås med året rundt eller problematikken med for få studierelevante studiejobs i Aarhus. DSF har også i deres arbejdsplan specificeret at de
vil arbejde med kommunalvalgene, og her vil vi selvfølgelig i høj grad samarbejde med DSF.
I forbindelse med selve valget skal forretningsudvalget og de politiske udvalg afholde mindst et valgarrangement, eksempelvis en paneldebat imellem lokalpolitikere. Temaet for en sådan debat vil selvfølgelig skulle
have fokus på studenterpolitik
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Forårskampagne 2014
Med de nye statutter er det konstituerende fællesrådsmøde rykket til primo april. Dette skaber en række
tidsmæssige problemer i forhold til først i den næste arbejdsplan at vedtage en forårskampagne i 2014.
Derfor forpligtes forretningsudvalget og de politiske udvalg i denne arbejdsplan at arbejde med planlægning
og eventuel delvis udførelse af en forårskampagne inden det konstituerende Fællesrådsmøde 2014. Indholdet af kampagnen skal først konkretiseres af de politiske udvalg ultimo 2013 primo 2014, således at kampagnen kan blive så relevant som mulig i forhold til den aktuelle politiske situation i 2014.

Organisation

Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal i det kommende år arbejde med at styrke Studenterrådet som
organisation. Arbejdet med at integrere fagråd skal forsættes, der skal arbejdes aktivt og målrettet med at
rekruttere nye frivillige. Desuden skal Studenterrådets kommunikation styrkes.
Nedenfor er de væsentligste organisatoriske fokusområder i det kommende rådsår beskrevet.
Fagråd
Fagrådene er en vigtig del af Studenterrådets organisation, og forretningsudvalget skal i det kommende år
fortsat arbejde med at integrere fagrådene både horisontalt og vertikalt i organisationen. Samarbejdet skal
styrkes mellem forretningsudvalget, de politiske udvalg og de enkelte fagråd. Men forretningsudvalget skal
også hjælpe med at styrke samarbejdet på tværs af fagråd.
Forretningsudvalget skal i det kommende rådsår arrangere en fagrådshyttetur samt mindst et fagrådsseminar, gerne med sparring fra de politiske udvalg. Forretningsudvalget skal ligeledes arbejde med konkrete
ideer der kan styrke samarbejdet på tværs, det kunne være: Månedens fagråd, sociale initiativer mellem
fagråd, samarbejde om konkrete arrangementer, og fagrådsnyhedsbrev.
Frivillige i Studenterrådet
Studenterrådet var ikke noget uden de mange frivillige, der hver uge gør et kæmpe stykke arbejde både ude
hos fagrådene, i de politiske udvalg, i de øvrige udvalg/organer, arrangementerne/kampagnerne, i Delfinen
og hos Retshjælpen.
Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal derfor i det kommende rådsår arbejde med at styrke frivilligbasen hos Studenterrådet, samt aktivt arbejde med at det skal være sjovere at være frivillig ved Studenterrådet, hvilket konkret kunne være afholdelse af sociale arrangementer for frivillige.
Kommunikation
Studenterrådet er en bred organisation med rigtig mange forskellige aktiviteter. Desværre viser det ofte, at
mange studerende ikke har kendskab til disse. Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal derfor i det
kommende rådsår fortsat arbejde med at udbrede kendskabet til Studenterrådets mange aktiviteter. Det
er samtidig vigtigt at Studenterrådet får styrket sin engelske kommunikation for at kunne nå den voksende
gruppe af internationale studerende.
Sociale medier såsom Facebook er efterhånden blevet det primære rekrutterings- og kommunikationsværktøj
for mange organisationer. Studenterrådet skal også være med på de sociale medier, og forretningsudvalget
og de politiske udvalg skal derfor i det kommende rådsår fortsat arbejde med at styrke Studenterrådets platform på de sociale medier.
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Bilag 4: Forslag til retningslinier for Den Kritiske Revision
Det indstilles, at Den Kritiske Revision udover at følge statutten skal aflægge en halvårsberetning til Fællesrådet på
det første møde i efterårssemesteret i rådsåret 2013.
Forslagsstiller: Afgående Forretningsudvalg
Motivation: For at Fællesrådet i tilstrækkelig grad kan have en rolle i Studenterrådets overordnede strategi, kræves
det at Fællesrådet skal være mest muligt oplyst omkring aktuelle forhold, herunder økonomi.
Med dette forslag til retningslinjer for Den Kritiske Revision kan dette tildels opnået.

Bilag 5: Forsalg til honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg
Det indstilles hermed, at Studenterrådets Forretningsudvalg i rådsåret 2013 honoreres med 3.000 kr. pr. md.
Forslagsstiller: Afgående Forretningsudvalg
Motivation: I §26 stk 5. i Studenterrådets status beskrives det at Fællesrådet hvert år på det konstituerende fællesrådsmøde skal fastsætte beløbet for et månedligt honorar.
Beløbet på 3.000 kr. er lig med det honorar som blev givet i rådsåret 2012, hvilket anses som passende.
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Bilag 6: Indstilling vedr. Studenterrådets Aktivitetspulje
Det indstilles hermed at Fællesrådet vedtager en række nye retningslinjer for Studenterrådets Aktivitetspulje, samt
retningslinjer for Aktivitetspulje udvalget. Forslaget til de nye retningslinjer kan ses nedenfor.
Forslagsstiller: Afgående aktivitetspulje udvalg
Motivation: De gældende retningslinjer tillader ikke støtte til tilbagevendende aktiviteter, men kun til nye projekter.
Dette har betydet at der har, måtte gives afslag til ellers meget spændende aktiviteter. Det er ofte også lidt af en
grå zone, hvornår noget er nyt, eller noget der eventuelt bare har fået en lille ny ændring. Samtidig har der været
uklart om der kan gives støtte til opstart og lukningstruede sociale foreninger.
De nye retningslinjer tillader støtte til tilbagevendende aktiviteter, samt at det specificeres at der kun er tale om
faglige og/eller studenterpolitiske foreninger. Det specificeres samtidig at der ikke gives til driftstilskud eller sociale
aktiviteter.
Der eksister i dag ikke noget på skrift om hvordan aktivitetspulje udvalget sammensættes. Hvis nedenstående vedtages vil det nu være tilfældet. Der er ikke foretaget nogen ændringer i forhold til gældende praksis.
Retningslinjer for aktivitetspuljen
Har I fået en god idé til et nyt projekt på jeres studie, eller har jeres forening økonomiske problemer? Så kan I ansøge om tilskud fra Studenterrådets aktivitetspulje. Aktivitetspuljen har til formål at yde økonomisk støtte til faglige
og/eller studenterpolitiske aktiviteter og foreninger.
Aktivitetspuljen støtter:
Tilskud til aktiviteter, såsom arrangementer og kampagner
Opstart af nye faglige og/eller studenterpolitiske foreninger
Lukningstruede faglige og/eller studenterpolitiske foreninger
Aktivitetspuljen støtter ikke:
Driftstilskud til eksisterende foreninger
Sociale aktiviteter
Hvem
-

kan søge?
Fag- og fakultetsråd
Projekter og foreninger på enkelte institutter skal søge igennem fagråd/udvalg (hvis der er et)
Tværfaglige netværk kan søge direkte

Hvor meget giver vi?
Som udgangspunkt 2.500 kr. Ekstraordinært kan der ydes op til 5.000 kr.
Deadlines for ansøgninger:
Beløb under 2.500 kr. kan indsendes løbende.
Beløb over 2.500 kr. skal indsendes op til en deadline, der hedder 1/9 eller 1/2.
Forudsætninger for at søge støtte?
For at kunne modtage støtte skal aktivitetspuljen modtage følgende:
Tidsplan
Projektbeskrivelse
Budget
Oplysninger på kontaktperson
Tilskud til aktiviteter
Bilag på udgifter indsendes efter aktiviteten
Vurdering af faktisk deltager antal
Opstart af nye foreninger
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-

Årsregnskab og årsberetning 2 år frem efter modtaget støtte

Støtte til en lukningstruet forening
Årsregnskab og årsberetning 2 år frem efter modtaget støtte
Dokumentation for drift 2 år tilbage
Ansøgningen sendes til:
Att. Studenterrådets formand
Studenterrådet v. Aarhus Universitet
Fredrik Nielsens vej 2-4
8000 Århus C
Eller alternativt via mail på formand@sr.au.dk
Aktivitetspuljeudvalget
Aktivitetspuljeudvalget er ansvarlig for tildeling af midler fra Studenterrådets Aktivitetspulje. Udvalget arbejder
primært via mail korrespondance, og tildelingen besluttes ved almindelig flertal.
Sammensætning
Studenterrådets Generalsekretær
Studenterrådets Formand
3 medlemmer valgt blandt alle studerende på Aarhus Universitet på det konstituerende Fællesrådsmøde
Konstituering
Studenterrådets formand er født formand for Aktivitetspulje udvalget.
Økonomi for Aktivitetspuljen
Størrelsen af puljen fastsættes årligt i Studenterrådets Budget, der godkendes af Fællesrådet.
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Bilag 7: Indstilling vedr. Vederlag til studenterrepræsentanter
i Aarhus Universitets bestyrelse
Forslagstiller: Afgående forretningsudvalg samt de 2 nuværende studenterrepræsentanter (Heidi Klokker og Benjamin Bilde Boelsmand)

Baggrund

På universitetsbestyrelsesmødet den 17. maj 2004 blev det besluttet at alle medlemmer af bestyrelsen (eksl. formanden) skulle modtage 60.000 kr. årligt (1. oktober 1997 niveau). Dette beløb er siden blevet reguleret til i dag at
være på 79.624,94 kr.
På grund af en række juridiske problemstillinger kunne de studerende i bestyrelsen ikke modtage dette honorar
direkte. Men i stedet kunne beløbet svarende til honoraret udbetales på 2 måder:
1.
De 2 studenterrepræsentanter kunne formelt ansættes i ledelsessekretariatet og modtage en løn svarende
til honoraret
2.
Beløbet kunne overføres til den studenterorganisation de repræsenterer, og som derefter kunne afgøre om
beløbet skulle udbetales som løn eller blive brugt i organisationen, sidestillet med de øvrige tilskud.
På Fællesrådsmødet den 17. juni 2004, blev det besluttet at vælge model 2, samt at det fulde beløb skulle udbetales som løn til de 2 studenterrepræsentanter.

Indstilling

Forretningsudvalget og de 2 nuværende studenterrepræsentanter (Heidi Klokker og Benjamin Bilde Boelsmand)
indstiller at Fællesrådet tager denne beslutning op til evaluering og foreslår følgende model:
De to studerende i universitetsbestyrelsen vil i fremtiden modtage et vederlag, svarende til det gældende vederlag
til forretningsudvalgsmedlemmer. (pt. 3.000 kr. per måned)
Sidder man som studerende både i universitetsbestyrelsen og i Studenterrådets forretningsudvalg vil man alene
modtage vederlag som medlem af forretningsudvalget.
Det restende beløb indgår som et almindeligt tilskud i Studenterrådets økonomi.
Som overgangsordning modtager Heidi Klokker og Benjamin Bilde Boelsmand det fulde beløb (fordelt per måned)
frem til 1. juni 2013.

Motivation

Som studerende i universitetsbestyrelsen forpligter man sig i et år på følgende ting:
At levere en betydelig arbejdsindsats i forbindelse med universitetsvalget
At deltage aktivt i alle relevante møder i det politiske udvalg der har universitetsbestyrelsen som sagsområde
At deltage aktivt i Fællesrådsmøderne
At repræsenterer Studenterrådets holdninger i universitetsbestyrelsen
At man er opdateret på den studenterpolitiske dagsorden og deltager aktivt i Studenterrådets generelle
politiske arbejde.
Ovenstående reguleres i en politisk kontrakt, som alle spidskandidater skriver under på.
Studenterrepræsentanterne indtræder som menige medlemmer i Aarhus Universitets bestyrelse og er derfor
ansvarlig for alle beslutninger der tages i bestyrelsen på lige fod med de øvrige medlemmer og kan drages til ansvar herfor.
Disse forpligtelser er betydelig større end øvrige aktive i Studenterrådet påligges, men den nuværende aflønning
har ikke stået mål med den faktiske arbejdsbyrde, når man sammenligner med hvordan Studenterrådet honorere
medlemmerne i Forretningsudvalget.
Et vederlag svarende til vederlaget til medlemmerne af forretningsudvalget anses som passende. Beløbet betyder
at de to repræsentanter ikke behøves i stor grad at supplere SU’en med studiearbejde, hvilket ellers vil vanskeliggøre den aktive deltagelse i de forskellige møder, den store indsats i valgkampen, samt aktive deltagelse i Studenterrådet generelle virke hele året.
Vederlaget gives samtidig som en kompensation for det store ansvar man sidder med som bestyrelsesmedlem for
en organisation af Aarhus Universitets størrelse.
Studenterrådet vil hvis forslaget vedtages forbedrer dens økonomi med ca. 87.000 kr. årligt, med fuld virkning fra
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2014. Hvis Studenterrådet vel at mærke vinder begge pladser i universitetsbestyrelsen.
Ulemper ved forslaget
Forslaget indebærer at man gør op med princippet om lige løn for lige arbejde i universitetsbestyrelsen, samt at
det ekstra tilskud til Studenterrådet kan opfattes sådan at man fra universitetsledelsens side kan retfærdiggøre at
skære i Studenterrådets faste tilskud. Det vurderes dog ikke at dette er sandsynligt.

Bilag 8: Forslag til mødekalender for efterår 2013
Det indstilles, at der afholdes ordinært fællesrådsmøde på følgende datoer i efteråret 2013:
Torsdag den 19. september 2013
Onsdag den 20. november 2013
Forslagsstiller: Afgående Forretningsudvalg
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Bilag 9: Opstilling til formand
Jeg, Per Dalbjerg, stiller hermed op som formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Jeg er 25 år og studerer Økonomi på 10. semester. Siden 2010 har jeg siddet i Studenterrådets Forretningsudvalg/Styrelse og har det
sidste rådsår været formand for Studenterrådet.
Jeg genopstiller til formandsposten fordi jeg er vild med Studenterrådet og fordi jeg vil være med til at gøre Studenterrådet til en endnu stærkere organisation på hele Aarhus Universitet. Studenterrådet er og skal være den organisation der er i centrum når det gælder kampen for de studerendes faglige, økonomiske og sociale interesser. Det
kræver en konstant aktivitet og en evig lyst til fornyelse – det er noget jeg vil forsøge at styrke det kommende år.
Vi har det seneste år haft travlt med mange landspolitiske sager – det skal vi blive ved med. Men vi skal også
forsøge at ramme og aktivere flere af de 40.000 studerende på Aarhus Universitet. Det kræver nytænkning. Jeg vil
gerne i stærkt samarbejde med resten af forretningsudvalget og de politiske udvalg, finde løsninger på dette, det
kan være anderledes kampagner eller små happenings/events på AU. Flere studerende skal i fremtiden tænke på
Studenterrådet og fagrådene når de har problemer eller når de gerne vil gøre en indsats for deres medstuderende.
Studenterrådet skal være en stærk organisation med mange frivillige og betydelige økonomisk ressourcer så vi kan
være klar når nye studenterpolitiske sager opstår eller når vi vil bestemme dagsordenen. Jeg vil gerne i det kommende år arbejde for at det bliver sejere og sjovere at være aktiv i Studenterrådet, samt sikre flere økonomiske
midler til vores kampagner og politiske arbejde.
Sidst men ikke mindst vil jeg sammen med alle aktive kæmpe for bedre vilkår til de studerende, vi er slet ikke færdige med at kæmpe for en bedre SU, flere studieboliger i Aarhus, bedre uddannelseskvalitet og meget mere. Med
mig i forretningsudvalget og som formand, får i en person der brænder for at kæmpe de studerendes sag både som
aktivist og lobbyist.
Derfor håber jeg også, at i vil give mig genvalg til posten som Formand for Studenterrådet.
Hvis i har spørgsmål til mit kandidatur eller andet er i velkomne til at skrive til mig på per@sr.au.dk eller på 60 62
25 07.
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Bilag 10: Opstilling til næstformand
Mit navn er Allan Graversen Vesterlund, og jeg stiller hermed op til posten som næstformand for Studenterrådet.
Jeg er 27 år gammel og studerer erhvervsøkonomi, med historie som sidefag, på nu 6. semester. Jeg har siden d.
13 marts 2012 siddet i studenterrådets forretningsudvalg og siden fællesrådsmødet d.21. november som næstformand. Det sidste år har været virkelig spændende og fyldt med personlige udfordringer, hvilket alt sammen har
givet mig mange unikke erfaringer. Jeg er sikker på at disser erfaringer kan komme Studenterrådet til gavn i det
kommende år og bl.a. derfor genopstiller som næstformand. For de som ikke måtte kende mig kan jeg fortælle, at
jeg lige siden folkeskolen været aktiv i elev- og studenterbevægelsen, først som elevrådsformand på min folkeskole, og senere i gymnasiet som elvrådskasserer og regionskasserer. Siden jeg startede på mit studie i 2010, har
jeg været aktiv i universitetspolitik, først som holdrepræsentant, senere som medlem i Oeconrådet og nu i Studenterrådet.
I det afgående forretningsudvalg har vi skrevet en fremstræbende og ambitiøs arbejdsplan med stærke fokusområder både politisk og organisatorisk. Jeg håber meget på, at få lov at arbejde aktivt i udmøntningen af denne
arbejdsplan. For mig virker det til at Studenterrådets indflydelse aldrig har været større, både nationalt og lokalt.
Lokalt skal vi det kommende år, særligt gøre brug af vores indflydelse overfor den nye rektor og til efterårets kommunalvalg. Nationalt skal vi forsætte med at trække DSF i en stadig mere progressiv og handlingsorienteret retning,
en udvikling som Aarhus har været garant for de seneste år. Uanset omgivelserne er jeg sikker på, at jeg med min
kombination af erfaring, pragmatiske tilgang og arbejdsiver besidder den rette kombination, til en næstformand for
studenterrådet anno 2013.
Med håb om valg, Allan
Såfremt I har spørgsmål til min opstilling eller andet, er i velkomme til at kontakte mig på allan@sr.au.dk eller på
telefon: 2860 9996.
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Bilag 11: Opstillinger til forretningsudvalg
Sune Koch Rønnow
Jeg, Sune Koch Rønnow, genopstiller til studenterrådets forretningsudvalg. Jeg er 25 år og læser Klassisk Arkæologi på 6. Semester, men starter forhåbentligt på tilvalg i matematik-økonomi til august.
Jeg har siddet i forretningsudvalget siden november 2012 (lidt over fem måneder til det konstituerende møde). I forretningsudvalget har jeg blandt andet arbejdet med studienævnsseminar, bestyrelsesarbejde i lejernes landsorganisation, kommunikation, SU kampagnen og som uddannelsespolitisk ordfører for AU. Alle arbejdsopgaver har været
interessante, lærerige og særligt har det været spændende at repræsentere AU i DSF samarbejdet.
I fremtiden vil jeg gerne øge mit engagement i de store uddannelsespolitiske spørgsmål, så som finansiering, timetalsløftet og universitetsdemokrati, og arbejde med at skaffe flere billige kollegia i Aarhus - for eksempelvis i forbindelse med at AU overtager kommunehospitalet.
Jeg har været aktiv i studenterrådet siden 2010, i første omgang i mit lokale fagudvalg og sidenhen andre steder i
organisationen, da jeg oplevede problemer som ikke kun kunne løses andre steder. I den forbindelse har jeg også
haft anledning til at sidde i flere formelle organer, hvilket også er en ballast jeg har brugt i Studenterrådet.
Studenterrådet er lige kommet ud af en større kampagne hvor vi fra centralt hold har trukket mange kræfter og
stillet store krav til de aktive. Efter store kampagner er der tradition for at kigge ind i organisationen, og jeg vil arbejde på at vi kan bevare vores momentum fra SU-kampagnen og samtidigt give fagrådene plads til at arbejde med
deres sædvanlige gøremål og lave deres egne kampagner. Det er fagrådene som er kernen af Studenterrådet og
ligeså vigtigt som det er for Studenterrådet at lave store kampagner, er det også give tid til at ånde ud og se indad i
organisationen – både for fagrådene og fra centralt hold.
De studerende står overfor mange udfordringer og det er vigtigt at Studenterrådet går forrest og kæmper for et
bedre universitet. Det skal ske på mange måder, men ved at give tid til et introvert eftersyn kan vi styrke bevægelsen både internt og derfor også eksternt.
Med håbet om tillid
Sune
Ring eller skriv gerne hvis I har spørgsmål eller jeg kan hjælpe:
60 14 57 14
Sune@sr.au.dk

Dorte Effersøe
Mit navn er Dorte Effersøe, og jeg stiller hermed op til Studenterrådets forretningsudvalg. Jeg er 22 år og studerer
religionsvidenskab på 4. semester. Jeg blev aktiv i mit eget fagråd efter få uger på mit studie og i Arts- og Studenterrådet efter et par måneder og har siden taget del i diverse kampagner, møder og politikkonferencer. Jeg har
desuden siddet som formand for Religionsvidenskabeligt Fagråd i godt et år efterhånden, hvor vi bl. a. har været
igennem en semi-dramatisk flytning fra Tåsingegade, lavet en ny KA-studieordning og styrket vores kontakter
udadtil på AU væsentligt.
Jeg stiller op til forretningsudvalget, fordi jeg er meget optaget af, hvordan den enkelte studerende oplever sin
egen hverdag, og jeg vil arbejde for, at de problemer studerende måtte støde på – det være sig af faglig, social
eller praktisk karakter – bliver taget op og forsøgt løst de relevante steder. Det er naturligvis ikke en opgave, man
kan løfte alene, og derfor ville jeg blive stolt over at få lov til at træde ind i forretningsudvalget for et studenterråd,
som jeg gennem min tid på AU har oplevet som en meget væsentlig aktør i forhold til at forbedre forholdene for de
studerende.
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Der er rigtig mange menneskelige ressourcer i Studenterrådet på AU, og jeg kan også se en opgave i at forsøge
at knytte de enkelte fagråd endnu tættere sammen med Studenterrådet og gøre den brede studerenterpopulation
mere bevidst om, hvad Studenterrådet er og kan gøre for dem. Desuden er opkvalificering af de studenterpolitisk aktive samt sociale initiativer også noget, der vil lægge mig på sinde i mit eventuelt kommende arbejde som
medlem af Studenterrådets forretningsudvalg.
Jeg svarer gerne på spørgsmål på 25547931 eller dorteeffersoe@yahoo.dk
Med håb om tillid,
Dorte Effersøe

Alexander B. Thomsen
Ærede Fællesråd.
Mit navn er Alexander B. Thomsen, jeg studere uddannelsesvidenskab på 4. semester og er 26 år. Jeg tillader mig
hermed at opstille til forretningsudvalget ved studenterrådet på Aarhus universitet.
I min gymnasietid var jeg elevrådsformand, formand for DGS region Viborg og næstformand i Thisted gymnasium
og HF’s bestyrelse. Herudover var jeg også præsident i Thisted Brewers, en amerikansk fodboldklub.
Siden efterårssemesteret 2012 har jeg været engageret i studenterpolitik hvor jeg har haft mulighed. På Arts har
jeg bl.a. deltaget i kampagner, arbejdet i FAMU med studie-/arbejdsmiljø og er valgt til akademisk råd. I Studenterrådsregi er jeg valgt til AUPUS, har lavet fondsarbejde, deltaget i bestyrelsesvalget og senest været aktiv i SU
kampagnen. I efteråret deltog jeg i fagrådshyttetur og på DSF politikkonference. Efter dette var jeg helt overbevist
om, at jeg ville lægge mine kræfter i studenterrådet. De politiske og sociale arrangementer jeg har deltaget i har
været både lærerige og hyggelige. Det er inspirerende at deltage i fora hvor meninger brydes og uenighederne er
tydelige, men hvor tonen er god og de demokratiske principper regerer. Disse gode organisatoriske takter vil jeg
gerne være med til at viderefører og udvikle.
På de indre linjer er jeg bl.a. optaget af studiemiljøforhold. På dette område mener jeg vi har en åbenbar alliancepartner i universitets ansatte; deres arbejdsforhold afspejler sig på vores studiemiljø.
Nogle fagråd tager en vis afstand til politiske tiltag, samarbejdspartnere og kampagner. Denne afstandtagen kan
have sin betingede rigtighed; jeg mener, at vi i studenterrådet skal deltage aktivt i politiske sammenhæng der giver
mening og samtidig skal vi være loyale over for vore alliancepartnere. Vi er som studerende ikke isolerede fra det
omgivende samfund, derfor skal vi være skarpe når vi definerer vore politiske visioner og når vi går ind i politiske
sammenhæng.
For de gamle i gårde virker meget selvfølgeligt. Det fællesskab som er i studenterrådet kan umiddelbart virke
afskrækkende. Det flyver rundt med forkortelser, namedropping og erfaringer, krydret med skarpsleben retorik. Jeg
mener studenterrådet med fordel kan gøre kommunikationen lettere tilgængelig for de ikke indviede. Det er mit håb
at vi kan få endnu flere aktive og nå endnu længere ud og det er et af de områder jeg håber at komme til at arbejde
med.
Med håb om valg, Alexander
Såfremt I har spørgsmål til min opstilling eller andet, er i velkomme til at skrive til mig på xbojer@gmail.com eller
på 27 63 81 32
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Christian Søgaard-Jensen
Jeg stiller op til Studenterrådets forretningsudvalg (FU). Jeg har siden juni, hvor jeg blev indsuppleret til FU, været
en del af det hold, der har styret studenterrådets daglige gang.
Jeg er 23 år, studerer geologi på 6. semester og er rigtig glad for mit studie. Dog har jeg gennem det seneste år i
takt med en dybere forståelse og et større ansvar set, hvordan nogle processer på Universitetet bliver styret med
hård hånd. Så hård en hånd, at det for studerende kan være svært at være en del af løsningerne på de problemer,
man står over for, både på institutniveau og højere oppe i systemet. Det er derfor mit ønske at kunne styrke studentersamarbejdet i hele organisationen og få de studerende til at være en del af beslutningerne på AU.
Mit arbejde i FU det seneste år har givet mig nogle erfaringer, jeg er klar til at bygge videre på samt arbejdsopgaver, jeg glæder mig til forhåbentligt at kunne fortsætte med. Jeg har haft fokus på studiejob-problematikken og den
høje dimittendarbejdsløshed, der præger de studerendes og dimittendernes hverdag. Det er en problematik, jeg har
nogle idéer til, hvordan studenterrådet kan spille en rolle i.
Foruden det store levevilkårspolitiske område er mine interesser at få styrket organisationen, så vi får så mange
fagråd repræsenteret i studenterrådet. Dette gør sig specielt gældende for fagene på Science & Technology, hvor
jeg selv studerer, men selvfølgelig også over hele universitetet.
Mine målsætninger er at sikre de studerende indflydelse på universitetet og deres levevilkår.
Med håb om et godt valg
Christian Søgaard-Jensen
Ønskes yderligere information eller har du spørgsmål til opstillingen, så kan jeg kontaktes pr. Mail eller telefon på
hhv.
chrsoe@gmail.com
60 75 51 09

Bilag 12: Opstillinger til Studenterhusfonden
Opstilling til studenterrepræsentant i Studenterhusfondens bestyrelse
Jeg, Per Dalbjerg, opstiller hermed til posten som studenterrepræsentant i Studenterhusfondens bestyrelse.
Jeg har siden september 2011 siddet i fondens bestyrelse, hvor jeg har arbejdet aktivt med at fonden først og fremmest er for de studerende. Det har været et langt sejt træk, da man i bestyrelsen mest har fokuseret på økonomi.
Der er dog nu ved at ske et holdningsskift, hvor man er begyndt at diskutere meget mere hvordan man styrker Studenterhusfonden som organisation, og hvordan man styrker fondens tilbud. Det har blandt andet givet udslag i en
netop lanceret mobil app, igangsætning af en tilbagevendende kundeevaluering i alle kantiner, samt en beslutning
om at lave et egentligt strategi papir for Studenterhusfonden.
Jeg genopstiller som studenterrepræsentant da jeg gerne vil fortsætte dette arbejde. Mit ønske er, at Studenterhusfonden var drevet af de studerende for de studerende, men da det første har lange udsigter, er det så meget desto
vigtigere at Studenterhusfonden er for de studerende. Det betyder favorable vilkår for studenterforeninger, åbningstider der er tilpasset de studerendes behov, madtilbud der matcher de studerendes ønsker og kulturel baggrund,
priser der er SU venlige og så videre.
I mange år har vi i Studenterrådet ikke været gode nok til at koble arbejdet i Studenterhusfonden sammen med
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Studenterrådets arbejde for et bedre studiemiljø på Aarhus Universitet – Det skal vi være bedre til. Kantinerne er
vigtige for studiemiljøet, da de ofte er centrum for både afslapning, hygge og studiearbejde. I det kommende år vil
jeg, hvis jeg bliver valgt, arbejde for at styrke integrationen og inddrage de relevante politiske udvalg i bestyrelsesarbejdet.
Hvis i vælger mig til Studenterhusfondens bestyrelse, for i en repræsentant der brænder for at gøre Studenterhusfonden til det navnet antyder, en fond for de studerende, samt bruge Studenterhusfonden aktivt til at sikre et bedre
studiemiljø på Aarhus Universitet.
Skulle i have spørgsmål til min opstilling eller mit arbejde i bestyrelsen er i velkommen til at kontakte mig på e-mail:
per@sr.au.dk eller telefon 60 62 25 07.

Bilag 13: Opstilling til dirigentinstitutionen
Opstilling til Chefdirigentposten i Studenterrådets Fællesråd: Troels Ilsø Mahneke
Mit navn er Troels Ilsø Mahneke, og jeg ønsker at genopstille til posten som Chefdirigent for Studenterrådets
Fællesråd.
Til daglig læser jeg statskundskab – jeg læser på 10. semester, og jeg har i al min tid på universitetet været tilknyttet Studenterrådet – gennem StatsRådet – som trofast soldat og frivillig medhjælper.
Jeg har hele det foregående rådsår været Chefdirigent for Fællesrådet, og har sammen med den resterende, nu
afgåede, Dirigentinstitution – Eske og Thea – forsøgt at lede fællesrådsmøderne ud fra den nye statut, som blev
vedtaget for lidt over et år siden.
Det har været et spændende år i Dirigentinstitutionen, hvor vi har forsøgt at tilpasse os den nye statut, og vi er nået
et langt stykke vej, siden vi tiltrådte sidste forår.
Jeg ønsker at fortsætte dette arbejde endnu et år for at videreudvikle en Dirigentinstitution, som har tyngde og som
man altid kan spørge til råds.
Jeg håber, at jeg har Fællesrådets tillid i forhold til at bestyre posten som Chefdirigent endnu et rådsår.
Har du spørgsmål kan du, som altid, rette dem til dirigent@sr.au.dk.
Bedste hilsner
Troels Ilsø Mahneke
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Opstilling til Førstedirigentposten i Studenterrådets Fællesråd: Mikkel Fulgsang Larsen
Hej Fællesråd.
Mit navn er Mikkel Fuglsang Larsen, og jeg ønsker at opstille til Dirigentinstitutionen som 1. dirigent. Såfremt jeg
ikke bliver valgt som 1. dirigent, ønsker jeg, at min opstilling bliver taget i betragtning til valget af 2. dirigent.
Jeg er 25 år, og jeg læser jura på mit 7. semester. Jeg har siden mit 1. semester været aktiv inden for studenterpolitik på jura, og på mit 3. semester blev jeg repræsentant i Fællesrådet for Moderate Jurister, som ellers ikke
havde været repræsenteret der i flere år. Jeg har siden da siddet som fast mandatbærer for Moderate Jurister i
Fællesrådet.
Ved drøftelserne angående den “nye” statut for efterhånden 1,5 eller 2 år siden var jeg som jurist meget positivt
indstillet over for, at Dirigentinstitutionen indtog en mere formel rolle og påtog sig et større ansvar i forbindelse med
udarbejdelse af dagsordener og som statuttens vogter. Det er jeg stadig.
Efter at have set det i praksis, synes jeg, det er den rigtige funktion for Dirigentinstitutionen. Jeg ønsker at videreføre udviklingen og fortsætte det gode stykke arbejde, som jeg synes, den afgående Dirigentinstitution har lavet.
Min baggrund for at stille op til Dirigentinstitutionen er, at jeg har været formand for Jurrådet i 2 år og næstformand
i Moderate Jurister i 1,5 og som PR- og valgansvarlig i 1 år, og jeg sidder i ojeblikket som formand for Studenterrådets Retshjælp på 2. år, som suppleant for Moderate Juristers bestyrelse med rådgivende funktion og som kritisk
revisor for Juridisk Selskab. Igennem dette arbejde har jeg været mødeleder og skullet sammenstykke dagsordener, samtidig med at jeg har erfaring med dirigenthvervet fra adskillige generalforsamlinger.
Det er naturligvis meget beklageligt, at jeg må opstille in absentia, men det skyldes, at jeg er på forlænget påskeferie i Peru – min opstilling er skrevet hernede fra, og det bærer tegnsætningen også markant præg af – det
beklager jeg naturligvis. Af samme årsag står jeg heller ikke umiddelbart til rådighed for besvarelse af eventuelle
spørgsmål, der skulle være, og det beklager jeg naturligvis også. I kan dog alligevel forsøge af maile mig, hvis I har
nogen spørgsmål til mig, og så vil jeg forsøge at besvare dem efter bedste evne.
Min mailadresse er mikkelfuglsang@gmail.com.
Med håb om jeres tillid og de varmeste og bedste hilsner
Mikkel Fuglsang Larsen
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Bilag 14: Referat fra ordinært fællesrådsmøde d. 27.03.
Referat af Fællesrådsmøde 27. februar 2013
Mandater tilstede: 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 Larse 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
01 Formalia (O+D+B)
Navnerunde og konstatering af quorum:
Der er konstateret quorum.
Godkendelse af referat fra den 21.11.12
Godkendt.
Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
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
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 Harch, 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
ASB 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.
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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 SU-kampagner såvel som uddannelsesstøttens opbygning og funktion.
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-tilmølle 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.
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
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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 LUPUS-leder. 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.
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)
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Bilag 15: Forslag til kommissorier for de politiske udvalg
AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet
(AUPUS)
Udkast til kommissorium 2013
Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er vedtaget
af Fællesrådet d. 20. april på Konstituerende Fællesrådsmøde.

Relevante bestemmelser fra statutten

§30 stk. 6
Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger mindst én sekretær til hvert udvalg.
Udvalgenes daglige arbejde
§ 33
Udvalgene har kompetencer som fastsat i kommissorierne. Herudover fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden.
§ 34
Udvalgene indkaldes af sekretæren fra Studenterrådets Forretningsudvalg senest 3 uger efter det konstituerende
fællesrådsmøde til konstituerende udvalgsmøde.
§ 35
Alle større politiske beslutninger skal forelægges Fællesrådet.
Sagsområder
Fra § 30 i statutten er følgende sagsområder for nærværende udvalg,
•
Aarhus Universitets bestyrelse
•
Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau
•
Studienævn og akademiske råd
Udvalget tilrettelægger selv arbejdet indenfor sagsområderne, men er forpligtet til at leve op til Studenterrådets
arbejdsplan, som den er vedtaget på det Konstituerende Fællesrådsmøde d. 20. april 2013

Beføjelser

Udvalget giver mandat til Studenterrådets repræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse og Studenterrådets
medlem¬mer af rektorale udvalg, samt udvalg på universitetsniveau i forhold til konkrete sager og dagsordener.
Udvalget har beføjelse til at udvikle og udmønte strategi og forretningsgange i relation til AU’s interne forhold,
herunder studienævn og akademiske råd. Politikpapirer skal vedtages i LUPUS.
Udvalget har beføjelse til at skrive høringssvar rettet til styrende, formelle og uformelle organer på Aarhus.
Høringssva¬rene skal være i tråd med Studenterrådets vedtagne politik og må som minimum ikke stride herimod.
Udvalget har beføjelse til at igangsætte kampagner og aktiviteter i relation til interne forhold på Aarhus Universitet.
Medlemmer af AUPUS kan ikke bindes af andre organer i Studenterrådet og står udelukkende til ansvar overfor
Fællesrå¬det.

Arbejdets omfang

Udvalget skal som minimum holde formøder til alle bestyrelsesmøder og møder i AU Forum for Uddannelse. Heraf
følger, at mødeplanen lægges ved rådsårets start med hensyntagen til mødeplanen for Aarhus Universitets bestyrelse og AU Forum for Uddannelse. På det konstituerende udvalgsmøde fastlægges desuden en mødeplan over
udvalgets strategiud-viklende møder.
Dagsorden og bilag skal være udsendt i rimelig tid, hvilket fastlægges nærmere i forretningsordenen. Resume af
vigtige beslutninger skal desuden offentliggøres via relevante medier umiddelbart efter de er vedtaget.
Alle møder er åbne for alle interesserede med taleret, men ikke stemmeret(jf. statutten).
Til hvert møde inviteres specifikt følgende personer med taleret, men ikke stemmeret:
• Alle studenterrepræsentanter i akademiske råd
• Alle studenterrepræsentanter i AU forum for Uddannelse
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• Alle studenterrepræsentanter fra rektorale udvalg og arbejdsgrupper på universitetsniveau

Sammensætning og konstituering

AUPUS består af op til 16 medlemmer:
•
Studenterrådets 2 repræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse er fødte medlemmer af AUPUS
•
12 er menige medlemmer samt 1 udvalgsleder, valgt af Fællesrådet. Det tilstræbes, at alle hovedområder er
repræsenteret blandt medlemmerne.
•
Forretningsudvalget udpeger 1 udvalgssekretær iblandt sig, på det førstkommende forretningsudvalgsmøde
efter det konstituerende fællesrådsmøde.
•
Det tilstræbes endvidere, at der sidder repræsentanter fra de 4 akademiske råd samt AU forum for uddannelse blandt de fællesrådsvalgte.
AUPUS konstituerer sig på førstkommende møde efter det konstituerende fællesrådsmøde. Udvalgssekretæren og
udvalgslederen udgør udvalgets ledelse. Det tilstræbes, at udvalgslederen ikke samtidig er medlem af Forretningsudvalget. Udvalgsledelsen har ansvaret for mødeindkaldelse, -forberedelse, -afholdelse og -offentliggørelse af
vigtige beslutninger.

Koordinering med andre organer

Udvalgsledelsen er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, LUPUS og andre relevante organer.

Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet
(LUPUS)
Udkast til kommissorium 2013

Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er vedtaget
af Fællesrådet d. 20. april på Konstituerende Fællesrådsmøde.
Relevante bestemmelser fra statutten
§30 stk. 6
Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger mindst én sekretær til hvert udvalg.
Udvalgenes daglige arbejde
§ 33
Udvalgene har kompetencer som fastsat i kommissorierne. Herudover fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden.
§ 34
Udvalgene indkaldes af sekretæren fra Studenterrådets Forretningsudvalg senest 3 uger efter det konstituerende
fællesrådsmøde til konstituerende udvalgsmøde.
§ 35
Alle større politiske beslutninger skal forelægges Fællesrådet.

Sagsområder

Fra § 30 i statutten er følgende sagsområder for nærværende udvalg,
•
Uddannelsespolitik, herunder lokal og national politik
•
Levevilkårspolitik, herunder lokal og national politik
•
Danske Studerendes Fællesråds politikkonferencer og Landsforum
Udvalget tilrettelægger selv arbejdet indenfor sagsområderne, men er forpligtet til at leve op til Studenterrådets
arbejdsplan, som den er vedtaget på det Konstituerende Fællesrådsmøde d. 10. april 2013

Beføjelser

Udvalget udpeger og giver mandat til Studenterrådets repræsentanter i Danske Studerendes Fællesråd, herunder:
– En levevilkårspolitisk ordfører, der er forpligtet til at deltage i DSFs levevilkårspolitiske udvalg. Denne person
vælges på baggrund af indstilling fra FU.
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– En uddannelsespolitisk ordfører, der er forpligtet til at deltage i DSFs uddannelsespolitiske udvalg. Denne person
vælges på baggrund af indstilling fra FU.
– Et medlem af Landsforum (udpeges november for perioden primo februar til ultimo januar).
– De delegerede til DSFs politikkonferencer, herunder en delegationsleder, der har ansvar for at lede SR/AUs
del¬egation.
Udvalget udvikler og godkender politikpapirer, der er gyldige indtil de revideres eller forkastes af LUPUS eller
Fællesrå¬det.
Udvalget har beføjelse til at skrive høringssvar rettet til andre end styrende, formelle og uformelle organer på Aarhus Universitet. Høringssvarene skal være i tråd med Studenterrådets vedtagne politik og må som minimum ikke
stride herimod.
Udvalget har beføjelse til at udvikle strategi rettet mod andet end styrende, formelle og uformelle organer på Aarhus Universitet.
Udvalget har beføjelse til at igangsætte kampagner og aktiviteter i relation til studerendes forhold.
Medlemmer af LUPUS kan ikke bindes af andre organer i Studenterrådet og står udelukkende til ansvar overfor
Fællesrå¬det.

Arbejdets omfang

Udvalget skal som minimum holde formøder til alle møder i DSFs politiske udvalg, politikkonferencer og landsforummøder. Heraf følger, at mødeplanen lægges ved årets start med hensyntagen til mødeplanen for DSFs organer.
På det konstituerende udvalgsmøde fastlægges desuden en mødeplan for udvalgets politikudviklende møder.¨
Dagsorden og bilag skal være udsendt i rimelig tid, hvilket fastlægges nærmere i forretningsordenen. Resume af
vigtige beslutninger skal desuden offentliggøres via relevante medier umiddelbart efter de er vedtaget.
Alle møder er åbne for alle interesserede med taleret, men ikke stemmeret (jf. statutten).

Sammensætning og konstituering

LUPUS består af op til 16 medlemmer:
•
11 er menige medlemmer, valgt af Fællesrådet. Det tilstræbes, at alle hovedområder er repræsenteret
blandt medlemmerne.
•
1 udvalgsleder, valgt af Fællesrådet.
•
Forretningsudvalget indstiller kandidater til 1 uddannelsespolitisk ordfører, 1 levevilkårspolitisk ordfører og
1 landsforum repræsentant, som er fødte medlemmer af LUPUS, når de vælges som ordførere eller repræsentant.
•
Forretningsudvalget udpeger 1 udvalgssekretær iblandt sig, på det førstkommende forretningsudvalgsmøde efter det konstituerende fællesrådsmøde.
LUPUS konstituerer sig på førstkommende møde efter det konstituerende fællesrådsmøde. Udvalgssekretæren
og udvalgslederen udgør udvalgets ledelse. Det tilstræbes, at udvalgslederen ikke samtidig er medlem af Forretningsudvalget. Udvalgsledelsen har ansvaret for mødeindkaldelse, -forberedelse, -afholdelse og-offentliggørelse af
vigtige beslutninger.
Koordinering med andre organer
Udvalgsledelsen er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, AUPUS og andre relevante organer.
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Valg og tillidsposter
Dirigentinstitutionen

Dirigent institutionen har til opgave at lede møderne i Fællesrådet, fortolke bestemmelserne i statutten, værne om
statuttens ånd, sikre den demokratiske praktisk foruden at forberede fællesrådsmøderne i samarbejdet med forretningsudvalget.
Dirigentinstitutionen består af 3 dirigenter: en chefdirigent, som leder fællesrådsmøderne, en førstedirigent, som
tiltræder ved chefdirigenten forfald, og en andendirigent, som tiltræder ved chef- eller førstedirigentens forfald.
Foruden overnævnte opgaver står dirigenterne samlet set for at forberede fællesrådsmøderne og fortolke
spørgsmål til statutten. En af de 3 dirigenter er samtidig formand for valgkommissionen.
Medlemmer af dirigentinstitutionen må ikke holde mandater i fællesrådet eller sidde i forretningsudvalget. Alle pladser er på valg. Dirigentinstitutionen er beskrevet i statuttens kapitel 7: http://www.sr.au.dk/sr/da/om-studenterradet/
statutter#kapitel7.

Studenterrådets Forretningsudvalg

Forretningsudvalget er Studenterrådets daglige og arbejdende ledelse og består af en formand, en næstformand
og op til fem menige medlemmer.
Forretningsudvalget opgaver varierer meget og fordeles internt, men der er muligt selv at vælge de fleste opgaver
med nogle pålagte opgaver også. Formandsskabets opgaver omhandler væsentligst organisatorisk- og politisk
ledelse af organisationen samt ekstern repræsentation.
Eksempler på forretningsudvalgets opgaver: Planlægge og afholde Danmarks største fredagsbar, studenterhåndbogen, samarbejdet med kommunen, eksterne bestyrelsesposter, samarbejdet i DSF og administrer de politiske
udvalg.
Alle pladser er på valg. Forretningsudvalget er beskrevet i statuttens kapitel 8: http://www.sr.au.dk/sr/da/om-studenterradet/statutter#kapitel8.

Valgkommissionen

Valgkommissionen er overordnet ansvarlig for Studenterrådets deltagelse i valgene til de styrende organer på
Aarhus Universitet. Herunder at sikre Studenterrådet det maksimale antal pladser i Aarhus Universitets bestyrelse,
samt sikre de mest kvalificerede kandidaters mulighed for at opnå valg i Studenterrådets valgforbund.
Overordnet set har valgkommissionen til ansvar at træffe de mange strategiske overvejelser og indstille kommissionens forslag til Studenterrådets bestyrelseskandidater.
4 pladser er på valg, og mindst 3 valgområder skal repræsenteres. Valgkommissionen er beskrevet i statuttens
kapitel 10: http://www.sr.au.dk/sr/da/om-studenterradet/statutter#kapitel10.

Den Kritiske Revision

Den kritiske revision skal føre tilsyn med Studenterrådets økonomi samt udøve et kritisk skøn over de foretagne
økonomiske dispositioner. Andre forhold besluttes på det konstituerende fællesrådsmøde. De kritiske revisorer skal
indkaldes af Generalsekretæren til to årlige gennemsyn af Studenterrådets økonomi. Revisorerne kan derudover
fordre sig alle oplysninger og aktstykker meddelt.
Der skal til Den Kritiske Revision vælges mindst to medlemmer. Den kritiske revision er beskrevet i statuttens kapitel 11: http://www.sr.au.dk/sr/da/om-studenterradet/statutter#kapitel11.

Studenterrådets Aktivitetspulje

Der skal til Studenterrådets Aktivitetspulje vælges 3 medlemmer. Studenterrådets Aktivitetspulje uddeler i 2013 op
til 45.000 kr. til studenterinitiativer på Aarhus Universitet.
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Se http://www.sr.au.dk/sr/da/tilbud/fonde/studenterradets-aktivitetspulje for nærmere information om aktivitetspuljens virke og sammensætning.

Studenterrådets politiske udvalg

Studenterrådet har inddelt sine politiske sagsområder i følgende overordnede punkter:
• Uddannelsespolitik, herunder lokal og national politik
• Levevilkårspolitik, herunder lokal og national politik
• Danske Studerendes Fællesråds politikkonferencer og Landsforum
• Aarhus Universitets bestyrelse
• Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau (*)
• Studienævn og Akademiske Råd (*)
• Fagråd og opkvalificering (*)
Disse overstående arbejdsopgaver skal varetages i de nedsatte politiske udvalg, på nær de stjerne markerede som
kan varetages af forrentningsudvalget. Den konkrete fordeling af sagsområderne sker ved behandlingen af kommissorier på det konstituerende fællesrådsmøde.
Der skal til Studenterrådets politiske udvalg vælges medlemmer til de politiske udvalg i overensstemmelse med de
kommissorier, der vedtages på det konstituerende fællesrådsmøde. Studenterrådets politiske udvalg er beskrevet i
statuttens kapitel 9: http://www.sr.au.dk/sr/da/om-studenterradet/statutter#kapitel9.

Idrætsudvalget

Idrætsudvalget er AUS´ bestyrelse. Det er Idrætsudvalget der fastlægger rammerne for den daglige ledelse og drift
af AUS. Samtidig er det idrætsudvalget der træffer afgørelse vedrørende offentlige midler, under iagttagelse af forskrifterne for disse, samt alle afgørelser, der vedrører anvendelsen og fordelingen af universitetets bevilling til AUS
og eventuelle overskud af kontorets drift.
Idrætsudvalget består af en formand, udpeget af rektor på Aarhus Universitet, fire bestyrelsesmedlemmer, som
vælges blandt repræsentanter fra de 14 medlemsklubber og et medlem, udpeget af Studenterrådets fællesråd. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt på det årlige repræsentantskabsmøde, og vælges for en 2-årig periode.
Idrætsudvalget holder møde 8 – 10 gange årligt.

Studenterhusfondens bestyrelse

Studenterhusfonden Kantiner, Konferencecenter, Gæstehus & en Café for Aarhus Universitet & for INCUBA Science Park. Studenterrådet skal vælge 2 medlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse, hvor de sammen med
Studenterrådets generalsekretær (Født medlem efter beslutning i Fællesrådet) skal være med til at styre og træffe
de strategiske overvejelser for Studenterhusfonden.
Man kan læse mere om Studenterhusfonden på deres hjemmeside www.studenterhusfonden.dk.
Spørgsmål vedrørende alle poster kan rettes til per@sr.au.dk
Det er muligt at stille op til alle poster i Studenterrådet ved mundtlig tilkendegivelse på det konstituerende Fællesrådsmøde
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Bilag 16: Ændringsforslag
Ændringsforslag til kommissorier for de politiske udvalg:
AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet
Ændringsforslag 1
Efter:
På det konstituerende udvalgsmøde fastlægges desuden en mødeplan over udvalgets strategiudviklende møder.
Tilføjes:
”Endvidere skal udvalget samarbejde med forrentningsudvalget om udarbejdelsen af næste rådsrås arbejdsplan,
hvor dette findes relevant.”
Motivation: Ændringsforslaget er et forsøg på at lave en praksis, så der er en overgang mellem de forskellige politiske udvalg i Studenterrådet fra et rådsår til det næste. Det betyder, at udvalgene får mulighed for at komme med
konstruktive forslag til arbejdsplanen, som udvalg indenfor deres område.
Stiller: Artsrådet
Levevilkår- og Uddannelsespolitisk Udvalg i Studenterrådet
Ændringsforslag 1
Efter:
På det konstituerende udvalgsmøde fastlægges desuden en mødeplan for udvalgets politikudviklende møder.
Tilføjes:
”Endvidere skal udvalget samarbejde med forrentningsudvalget om udarbejdelsen af næste rådsrås arbejdsplan,
hvor dette findes relevant.”
Motivation: Ændringsforslaget er et forsøg på at lave en praksis, så der er en overgang mellem de forskellige politiske udvalg i Studenterrådet fra et rådsår til det næste. Det betyder, at udvalgene får mulighed for at komme med
konstruktive forslag til arbejdsplanen, som udvalg indenfor deres område.
Stiller: Artsrådet

Ændringsforslag til Studenterrådets Arbejdsplan 2013
Samtlige ændringsforslag og ændringsforslag til ændringsforslag til arbejdsplanen er stillet af Artsrådet
Fælles motivation for ændringsforslag 8 samt 14, 17 og 19: For at få en mere konkret arbejdsplan foreslår Artsrådet, at man efter de afsnit, hvor det giver mening tilføjer bullets med de arbejdsopgaver, arbejdsplanen pålægger
Studenterrådet i det kommende rådsår. Vi har derfor tilføjet bullets, som konkretiserer den tekst, der allerede var i
arbejdsplanen. På denne måde følger det formen som den er i afsnittet ”Uddannelsespolitik”. Vi mener, at formen
gør det lettere konkret at se, hvad det er Studenterrådet forpligter sig på, og samtidig gør det arbejdsplanen nemmere at vende tilbage til og overskue i løbet af året, så flest muligt kan følge med i arbejdet som det skrider frem.
I ændringsforslag ?? har vi tilføjet Bullets, der omhandler punkter, der ikke i forvejen var en del af arbejdsplanen
som prosatekst. Til dem følger separate motivationer.
Motivation for nyt politikpunkt i ændringsforslag 15: Den nye bullet lyder: Styrke det personlige fremmøde
af repræsentanter fra DSF i Studenterrådet og de politiske udvalg og ligeledes fra Studenterrådet til seminarer,
møder og konferencer i DSF”. Ændringsforslaget går på at udbrede kendskabet til DSF i SR, både ved at få en
større tilstedeværelse af forretningsudvalget og MO-repræsentanter på AU og ved aktivt at sende repræsentanter
og interesserede fra AU til seminarer og politikkonferencer i DSF.
Motivation for nyt politikpunkt i ændringsforslag 16: Den nye bullet lyder: Bistå ved afholdelse af formøder i
de formelle organer. Og: Fortsat lave opkvalificerende konferencer mm. (herunder studienævnsweekend).”
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Ændringsforslaget går på at indskrive det arbejde der allerede ligger i opkvalificeringen af studienævns- og akademisk råds repræsentanter i arbejdsplanen samt at forpligte FU og de politiske udvalg på at støtte repræsentanterne i afholdelsen af formøder, så arbejdet i de formelle organer kan blive mere koordineret.
Motivation for nyt politikpunkt i ændringsforslag 18: Den nye bullet lyder: Samarbejde med DSF i forbindelse med kommunalvalget.
Da arbejdsplanen lægger op til at forpligter Studenterrådet på at holde kampagne i forbindelse med kommunalvalget og dette ligeledes indgår i DSF’s arbejdsplan finder vi det fornuftigt, at Studenterrådet sørger for at koordinere
sin kampagne med DSF og omvendt
Ændringsforslag 1
Linje 26-27:
Uddannelsesfinansiering: herunder undervisningsrotation for alle forskere, en bedre overheadaftale og et alternativ
til taxametersystemet, der rent faktisk kan opretholde vores uddannelser.
Ændres til:
”Uddannelsesfinansiering: udarbejdning af et politikpapir, som klargør Studenterrådets holdning uddannelsesfinansiering, herunder undervisningsrotation for forskere, forbedring af overheadaftaler, taxametersystemet etc.”
Motivation: Der er ikke formuleret en vedtagen politik vedr. uddannelsesfinansiering. Derfor forslås det, at der
udarbejdes et politikpapir, som berører emner nævnt ovenfor. Der gives således også rum til at vurderer den nuværende overheadaftale, taxametersystemet etc.
Ændringsforslag 2
Linje 19-21
Universitetsdemokrati: beskyttelse af studienævnsautonomi, italesættelse af studerende i ansættelsesudvalg, at få
beslutningsmyndigheden tættere på de lokale niveauer og at sikre fri kritisk dialog på Aarhus Universitet.
Ændres til:
”Universitetsdemokrati: beskyttelse af studienævnsautonomi, arbejde for at få studerende i ansættelsesudvalg,
hvor det er relevant, få beslutningsmyndigheden tættere på de lokale niveauer, sikre fri kritisk dialog på Aarhus
Universitet, sikre oprettelses af brugergrupper med demokratisk udpegede studerende (fx i forhold til biblioteker,
lokaler etc.) og arbejde for en demokratisk valgt ledelse.”
Motivation: Der er tilføjet tre ting i ændringsforslaget: 1) Studerende i ansættelsesudvalg 2) opretteles af brugergrupper og 3) en demokratisk valgt ledelse. 1) Vil styrke de studerendes muligheder for at vægte undervisningskompetencer i forhold til ansættelse af deres undervisere. 2) Vil sikre at vi kan opnå indflydelse på de faciliteter,
som vi bruger til dagligt. 3) skal sikre at de studerende får indflydelse på hvilke personer, som kommer til at lede
universitetet på de forskellige administrative niveauer.
Ændringsforslag 3 - trukket af forslagsstiller
Linje 22-23:
Studiemiljø: arbejde med arbejdsmiljøvurderingen, administrative barriere og et godt miljø for de studerende.
Ændres til:
”Studiemiljø: arbejde med arbejdsmiljøvurderingen, mindske administrative barriere og sikre et godt studiemiljø for
de studerende i henhold til Studenterrådets politik på området.”
Motivation: Tilføjelsen af ”mindske” er af mindre redaktionel karakter. Derudover skal ændringsforslaget henvise til
vores politik om hvad et godt miljø for studerende er.
Ændringsforslag 4
Linje 28-29:
Undervisningskvalitet: opfølgning på timetalsløftet, mere efteruddannelse af undervisere og bedre eksamensforhold.
Ændres til:
”Undervisningskvalitet: kvalitetssikring og fuld implementering af timetalsløftet, mere efteruddannelses af under-
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visere og bedre eksamensforhold.”
Motivation: Vi mener, at en kvalitetssikring og fuld implementering af timetalsløftet er en mere præciseret formulering af, hvilket arbejde og udfordring som timetalsløftet medfører for Studenterrådet.
Ændringsforslag 5
Linje 28-29:
Eliteuddannelser: herunder minimering af talentudvikling på bacheloren, at undgå universitetet skaber a- og b-uddannelser og sikre fagligheden for flertallet.
Ændres til:
”Eliteuddannelser: herunder minimering af talentudvikling på bacheloren, at undgå universitetet skaber a- og buddannelser og sikre fagligheden for alle.”
Motivation: Dette er en ændring af mere redaktionel karakter, da vi vurderer at intentionen bag de to formulering
forhåbentlig er den samme. Dog mener vi, at formulering ”alle” passer bedre på Studenterrådets formål som organisation.
Ændringsforslag 6
Linje 30:
Optag: et ordentligt kvote 2 optag og fagbestemte KOT-indgange
Ændres til:
”Optag: et ordentligt kvote 2 optag og fagbestemte KOT-indgange i henhold til Studenterrådets politik på området.”
Motivation: Der henvises til Studenterrådets politik, så det er klart hvilke målsætninger der er tale om.
ÆF til ÆF 6
ÆF ønskes ændret til:
“Optag: et ordentligt kvote 2 optag og fagbestemte KOT-indgange. Studenterrådet skal derfor udarbejde
og vedtage politik for vores bud på et ordentligt kvote 2 optag.”
Motivation:
Vi troede at der allerede lå et politikpapir på området, men er af FU blevet gjort opmærksomme på, at
dette ikke gør sig gældende. Derfor ønsker vi, at der i det kommende rådsår udarbejdes og vedtages en
sådan politik, så vi kan udføre det arbejde, arbejdsplanen lægger op til.
Ændringsforslag 7
Linje 31-32:
Uddannelsesfrihed: afskaffelse af bachelorhegnet, at forbedre praktikmuligheder, udbuddet af sommerskoler samt
merit og dispensationsansøgninger.
Ændres til:
”Uddannelsesfrihed: afskaffelse af bachelorhegnet, forbedre praktikmuligheder, udbuddet af sommerskoler samt
merit, dispensationsansøgninger og forhåndsgodkendelser af merit.”
Motivation: Forhåndsgodkendelser af merit tilføjes, da vi mener, at dette punkt også er vigtigt, da det kan skabe
mere sikkerhed for den studerende inden denne tager i praktik, på udveksling etc.
Ændringsforslag 8 - trukket af forslagsstiller
Linje 72-73
Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal i det kommende rådsår fortsat arbejde med disse samarbejdspartnere i håb om at opnå resultater.
Gøres til en bullet med overbygningstekst og ændres til:
” Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal i det kommende rådsår:
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-

styrke og udvikle arbejdet med disse samarbejdspartnere for at opnå resultater.
undersøge muligheden for nye samarbejdspartnere fx aftagerpaneller.”

Motivation: Fælles bulletmotivation. Den sidste bullet er en udvidelse i forhold til det originale forslag. Vores samarbejdspartnere er vigtige i forhold til at opnå resultater, og vi skal fortsætte arbejdet med at finde relevante samarbejdspartner, som kan hjælpe os til endnu bedre resultater.
Ændringsforslag 9
Linje 87-89
Derudover skal Studenterrådet efter behov løbende gennemføre mindre kampagner i forbindelse med konkrete
politiske tiltag eller som led i et samarbejde med øvrige organisationer.
Ændre til:
”Derudover skal forrentningsudvalget og de politiske udvalg efter behov løbende gennemføre mindre kampagner i
forbindelse med konkrete politiske tiltag eller som led i et samarbejde med øvrige organisationer.”
Motivation: Et ændringsforslag af mere redaktionel karakter. I resten af arbejdsplanen er vending ”forretningsudvalget og de politiske udvalg” blevet brugt. Vi mener også, at denne formulering giver bedre mening her.
Ændringsforslag 11
Linje 123:
Fagrådene er en vigtig del af Studenterrådets organisation, og forretningsudvalget skal i det kommende år fortsat
arbejde med at integrere fagrådene både horisontalt og vertikalt i organisationen.
Ændres til:
”Fagrådene er grundlaget for Studenterrådet som organisation, og forretningsudvalget skal i det kommende år fortsat arbejde med at integrere fagrådene både horisontalt og vertikalt i organisationen.”
Motivation: Fagrådene er ikke bare en vigtig del blandt mange i Studenterrådet men hele Studenterrådets grundlag
og det bør fremgå klart af arbejdsplanens tekst.
Ændringsforslag 12 - trukket af forslagsstiller
Linje 146-147
Sociale medier såsom Facebook er efterhånden blevet det primære rekrutterings- og kommunikationsværktøj for
mange organisationer.
Ændres til:
”Sociale medier såsom Facebook og Twitter er efterhånden blevet det primære rekrutterings- og kommunikationsværktøj for mange organisationer.”
Motivation: Eftersom mange politikere er begyndt at kommentere og svare på politiske forespørgsler direkte på
twitter, og mange studerende desuden har taget mediet til sig, ønsker vi at åbne for, at man i det kommende rådsår
overvejer, om Studenterrådet skal have sin egen twitter-account.
Ændringsforslag 13
Efter linje 4-5:
Dette arbejde ligger både i de politiske udvalg og i samarbejde med de øvrige studenterorganisationer i landet
igennem Danske Studerendes Fællesråd.
Tilføjes:
”Det er vigtig, at Studenterrådets arbejde med de politiske emner spænder fra det fagnære niveau helt til nationale.”
Motivation: Ligesom Studenterrådets arbejde med de politiske emner ofte bør føres på nationalt plan, er det ofte
relevant at føre det helt lokalt med de enkelte fagråd. Med dette ændringsforslag håber vi at klargøre, at Studenterrådet fører politik på alle relevante niveauer.
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Ændringsforslag 14 - trukket af forslagsstiller
Efter linje 47-49:
Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal fortsat støtte aktivistiske grupper og bevægelser, der arbejder for
de studerendes studie- og levevilkår på AU, og som opstår uafhængigt af den etablerede studenterbevægelsen
Tilføjes bullets og overbygningstekst:
”Opsummerende skal der arbejdes med:
SU, bolig, transport og studiejob.
Påvirkning af kommunalvalget så områderne ovenfor kommer på den politiske dagsorden.
Gennemføring af en kampagne i samarbejde med SUL om studenteransattes rettigheder.
Gennemfører en studiestartskampagne i samarbejde med DSF.
Arbejde for DSF udvikler et nyt boligpapir
Støtte uafhængige aktivistiske grupper og bevægelser, der arbejder for de studerende studie- og levevilkår
på AU.”
Ændringsforslag 15
Efter linje 63-65:
Derfor skal forretningsudvalget og de politiske udvalg sætte hårdt ind for at forbedre og udbrede samarbejde med
resten af elev- og studenterbevægelsen, sådan at vi kan hjælpe hinanden og stå sammen for at få vores politik
gennemført.
Tilføjelse bullets og overbygningstekst:
”Opsummerende skal der arbejdes med:
Fortsættelse af Studenterrådets engagement i DSF.
Sætte fokus på landspolitikkens lokale virkninger.
Deltage aktivt og konstruktivt i landsforum og udvalgsmøderne i DSF og som minimum at sende en
repræsentant fra Studenterrådet til hvert af møderne.
Udbrede samarbejdet med resten af elev- og studenterbevægelsen.
Styrke det personlige fremmøde af repræsentanter fra DSF i Studenterrådet og de politiske udvalg og
ligeledes fra Studenterrådet til seminarer, møder og konferencer i DSF”
ÆF til ÆF 15
Følgende ønskes slettet:
”Opsummerende skal der arbejdes med:
-

Fortsættelse af Studenterrådets engagement i DSF.
Sætte fokus på landspolitikkens lokale virkninger.
Deltage aktivt og konstruktivt i landsforum og udvalgsmøderne i DSF og som minimum at
sende en repræsentant fra Studenterrådet til hvert af møderne.
Udbrede samarbejdet med resten af elev- og studenterbevægelsen.”

Sidste sætning “ styrke det personlige fremmøde af repræsentanter fra DSF i studenterrådet og de
politiske udvalg og ligeledes fra Studenterrådet til seminarer, møder og konferencer i DSF” ønskes
ændret til:
“Dette medfører en styrkelse af det personlige fremmøde af repræsentanter fra DSF i studenterrådet
og de politiske udvalg og ligeledes fra Studenterrådet til seminarer, møder og konferencer i DSF”
Og skrives ind efter linie 65 i den oprindelige tekst.
Motivation:
Vi ønsker ikke længere at lave redaktionelle ændringer, men ønsker at fastholde de politiske tilføjelser.
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Ændringsforslag 16
Efter linje 80-81:
Derfor skal forretningsudvalget og de politiske udvalg sikre den interne koordinering og, om nødvendigt, politisere
emner i (flere af) de formelle organer.
Gøres til en bullet med overbygningstekst og ændres til:
” Derfor skal forretningsudvalget og de politiske udvalg:
Sikre og styrke den interne koordinering og, om nødvendigt, politisere emner i (flere af) de formelle organer.
Bistå ved afholdelse af formøder i de formelle organer.
Fortsat lave opkvalificerende konferencer mm. (herunder studienævnsweekend).”
ÆF til ÆF 16
Følgende ønskes slettet:
”Derfor skal forretningsudvalget og de politiske udvalg:
Sikre og styrke den interne koordinering og, om nødvendigt, politisere emner i (flere af) de
formelle organer”
De to sidste bullets ønskes ændret til:
“, bl.a. ved at bistå ved afholdelse af formøder i de formelle organer, og ved forsat at lave opkvalificerende konferencer mm. (Herunder studienævnsseminar).”
De skrives ind efter linie 81 i det oprindelige tekst.
Motivation:
Vi ønsker ikke længere at lave redaktionelle ændringer, men ønsker at fastholde de politiske tilføjelser.
Ændringsforslag 17 - forslag trukket af forslagsstiller
Efter linje 97-98:
I forbindelse med kampagnen skal der igen i år være en boligcentral med tilhørende sofaformidling i de to rusuger,
så Studenterrådet fortsat kan hjælpe de nye studerende, der ikke har noget sted at bo til studiestart.
Tilføjelse bullets og overbygningstekst:
”Opsummerende skal der arbejdes med:
Fokus på studieboliger i Aarhus og forpligtelse af lokalpolitiker i forhold til kommunalvalget med afsæt i
Studenterrådets politik på området.
Boligcentral og sofaformidling i løbet af rusugerne.”
Ændringsforslag 18 - forslag trukket af forslagstiller
Efter linje 106-107:
Temaet for en sådan debat vil selvfølgelig skulle have fokus på studenterpolitik.
Tilføjelse bullets og overbygningstekst:
”Opsummerende skal der arbejdes med:
Fokus på studiejob og studieboliger i Aarhus.
Samarbejde med DSF i forbindelse med kommunalvalget.
Afholdelse af mindst et valgarrangement.”
Ændringsforslag 19 - forslag trukket af forslagsstiller
Efter linje 147-149:
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Studenterrådet skal også være med på de sociale medier, og forretningsudvalget og de politiske udvalg skal derfor
i det kommende rådsår fortsat arbejde med at styrke Studenterrådets platform på de sociale medier.
Tilføjelse bullets og overbygningstekst:
”Opsummerende skal der arbejdes med:
Udbredelse af kendskabet til Studenterrådets aktiviteter.
Styrkelse af den engelske kommunikation til internationale studerende.
Styrkelse af Studenterrådets platform på de sociale medier.”
Ændringsforslag 20
Der indsættes et nyt punkt efter linje 114, som lyder:
”Universitetsvalg
Studenterrådet skal igen i år gå aktivt ind i universitetsvalget og arbejde for at sikre sig de to bestyrelsespladser.
Der skal udpeges et passende antal spidskandidater, og udarbejdes en strategi for valgkampen, der sikrer lokal
forandring i de forskellige hovedområder, både hvad angår valg af politikområder og udførsel af aktiviteter. Det er
valgkommissionen, der har ansvaret herfor, og det er de politiske udvalg, der skriver og godkender valggrundlaget.
Til selve kampagnen nedsættes igen i år en valgkampsgruppe med repræsentanter fra fagrådene og forretningsudvalget pålægges at udpege en sekretær for dette udvalg. Studenterrådet vil arbejde for at fortsætte det høje
aktivitetsniveau og valgdeltagelse. Studenterrådet bør desuden arbejde med, hvordan man bliver mere synlige i
perioden op til valgkampen, for at sikre, at der under selve valget kan bruges mere tid på at snakke politik og mindre tid på at forklare hvad Studenterrådet er.
•
Studenterrådet skal arbejde for at sikre sig de to bestyrelsespladser og arbejde for høj valgdeltagelse
•
Valgkommissionen skal udpege et passende antal spidskandidater samt lægge en strategisk plan for valgkampen
•
Der oprettes kampagnegruppe med fagrådsrepræsentanter og FU-sekretær
•
Der arbejdes med at være proaktive i forhold til synlighed op til valgkampen.”
•
Motivation: Den oprindelige arbejdsplan nævner slet ikke universitetsvalget eller valgkampen, der ellers er
en tilbagevendende begivenhed der traditionelt kræver en del arbejde og koordination i SR. Ændringsforslaget er
et forsøg på at indskrive en vigtig tilbagevendende aktivitet på en måde, der skitserer SR’s ambitioner i forbindelse
med valget.
ÆF til ÆF 20
Store dele af ÆF slettes, så det tilbageblevne bliver:
“ Universitetsvalg
Studenterrådet skal igen i år arbejde for at sikre sig de to bestyrelsespladser og for høj valgdeltagelse.
Universitetsvalget er en gylden mulighed for at tale politik med den brede studenterbefolkning. Der
skal derfor arbejdes med at være proaktive i forhold til synlighed op til valgkampen, så valget bedst
mulig kan handle om politik og ikke hvad Studenterrådet er.”
Motivation:
Vi er af FU blevet gjort opmærksomme på, at det oprindelig ÆF griber ind i områder der ligger hos valgkommissionen. Vi synes dog stadig, at det er vigtigt at have valget med i en arbejdsplan. Vi vil derfor
med ÆF til ÆF indskrive de mest essentielle pointer.

Ændringsforslag 21
Linje 128-123:
Forretningsudvalget skal ligeledes arbejde med konkrete ideer der kan styrke samarbejdet på tværs, det kunne
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være: Månedens fagråd, sociale initiativer mellem fagråd, samarbejde om konkrete arrangementer, og fagrådsnyhedsbrev.
Ændres til:
”Forretningsudvalget skal sammen med andre interesserede (evt. nedsat i en social gruppe) ligeledes arbejde med
konkrete ideer der kan styrke samarbejdet på tværs, det kunne være: Månedens fagråd, sociale initiativer mellem
fagråd, samarbejde om konkrete arrangementer, og fagrådsnyhedsbrev.”
Motivation: Ændringsforslaget er et forsøg på at åbne for, hvem det er, der skal arrangere de nye konkrete sociale
tiltag. Vi tror det vil virke bedre, hvis fagrådene selv kan være med inde over at arrangere de sociale initiativer
fagrådene imellem og det vil også lette lidt af presset på FU at lukke andre interesserede ind. Ansvaret forbliver for
at sætte arbejdet i gang bliver hos FU, men vi opfordrer til, at man aktivt forsøger at inddrage enkelte interesserede
eller nedsætte en gruppe, der kan arbejde med det sociale i SR.
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