Indkaldelse til Fællesrådsmøde
Ordinært møde
Tirsdag d. 09.02.12 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, mødelokale 1

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning
Foreløbig dagsorden:

19.15-22.00

01 Formalia

19.15-19.30

02 Sager til behandling:
02.01 Forslag til ny statut (Bilag 1a+b+c) (O+D+B)
19.30-20.30
02.01.01 Første behandling af udkast til statut
02.01.02 Godkendelse af sammensætning af kommissoriumudvalg
Pause

20.30-20.40

02.02 Studenterrådets arbejdsplan 2012 (Bilag 2a+b) (O+D)

20.40-21.10

02.03 Engagement med Northside Festival (Bilag 3) (O+D+B)

21.10-21.25

03 Meddelelser (O)

21.25-21.50

03.01 Styrelsen (O)
03.02 Fagrådsrunde (O)
03.03 Andre (O)
03.04 Kalender (Bilag 4) (O)
04 Eventuelt

21.50-21.55

05 Mødeevaluering – udenfor referat

21.55-22.00

Med venlig hilsen
Thea P. Frederiksen, Formand
På vegne af Dirigentinstitutionen

Side 1/1

Bilag 1a
Vi skal på mødet foretage førstebehandling af statutgruppens endelige udkast til statut.

Statutgruppen indstiller følgende behandlingsprocedure:
Før mødet:
6. februar 2012 kl. 12.00 – deadline for ændringsforslag til statutten. De fremsendes til
thea@sr.au.dk – og sendes herfra ud til Fællesrådet.
Når der indsendes ændringsforslag skal det fremgå tydeligt hvem der er forslagsstiller og
hvilken motivation der er bag ændringsforslaget.
8. februar 2012 kl. 12.00 – deadline for ændringsforslag til ændringsforslag. De fremsendes
til thea@sr.au.dk – og sendes herfra ud til Fællesrådet.
Når der indsendes ændringsforslag skal det fremgå tydeligt hvem der er forslagsstiller og
hvilken motivation der er bag ændringsforslaget.
OBS: Bemærk det er ikke muligt at stille ændringsforslag til andenbehandlingen af statutten.
9. februar 2012- Førstebehandling:
Der tages først en overordnet debat om den samlede statut. Herefter om konkrete
formuleringer og ændringsforslag hertil.
Der stemmes sideordnet mellem ændringsforslag og oprindelig tekst.
Tilslut stemmes om den samlede statut, der kun kan godkendes med et kvalificeret flertal, jf. §
116 i nuværende statut.
Det er på mødet ikke muligt at stille ændringsforslag eller ændringsforslag til ændringsforslag
på mødet.
13. marts 2012 – Andenbehandling:
Der tages først en overordnet debat om den samlede statut.
Tilslut stemmes om den samlede statut, der kun kan godkendes med et kvalificeret flertal, jf. §
116 i nuværende statut.
Side 1/1

Studenterrådets statut
Endeligt udkast til 1. behandling på ordinært Fællesrådsmøde d. 9.02.012
Kapitel 1
Studenterrådets navn, hjemsted og stiftelse
§1
Organisationens navn er Studenterrådet ved Aarhus Universitet, i forkortet form SR/AU eller
Studenterrådet, og organisationen er hjemhørende på Aarhus Universitet.
Stk.2
Organisationen har værneting i Aarhus.
Stk.3
Studenterrådet ved Aarhus Universitet er stiftet 11. februar 1932.
Kapitel 2
Studenterrådets formål
§2
Studenterrådet skal virke til gavn for de ved universitetet immatrikulerede studerende, og varetager de
studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. Studenterrådet skal yderligere udbrede den
studenterpolitiske debat på Aarhus Universitet.
Kapitel 3
Studenterrådets grundlag
§3
Studenterrådet ved Aarhus Universitet er en interesseorganisation, som arbejder uafhængigt af
partipolitiske og ideologiske interesser.
Stk.2
Studenterrådet organiseres efter princippet om faglig repræsentation. Princippet indebærer at
Studenterrådet gennem sit studenterpolitiske arbejde, sit valgsystem, repræsentationsmåder og spredte
beslutningskompetencer sikrer demokratisk og legitim repræsentation af samtlige studerende ved Aarhus
Universitet.
§4
Studenterrådets virke udføres af studerende ved Aarhus Universitet.
Stk. 2
Alle studerende ved Aarhus Universitet har taleret til møder i Studenterrådets statutsikrede organer og kan
frit opstille efter gældende valgprocedurer jf. appendiks B og C.
Stk. 3
Alle mødedatoer i statutsikrende organer skal offentliggøres.
Stk. 4
Ved personsager og andre særligt følsomme sager kan møder lukkes mens, sagerne behandles.
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Stk. 5
Den Kritiske Revision holder dog som udgangspunkt lukkede møder, der ikke offentliggøres.
Kapitel 4
Studenterrådets organisation
§5
Studenterrådet har følgende statutsikrede organer:
· Fagrådene
· Fællesrådet
· Dirigentinstitutionen
· Studenterrådets Forretningsudvalg
· Politisk(e) udvalg
· Valgkommissionen
· Den Kritiske Revision
Stk. 2
Nærværende statut fastlægger de nærmere afgrænsninger for organernes virke.
Stk. 3
Sager og anliggender, som ikke er fastlagt i nærværende statut, tilkommer alene Fællesrådet.
§7
Fællesrådet kan med et kvalificeret flertal, jf. appendiks C, vælge at optage andre studenterpolitiske
organisationer som en integreret del af Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
Stk.2
Forudsætningen for den nævnte tilslutning i stk. 1 er, at der forelægger en optagelsesbegæring fra den
pågældende organisations kompetente organ, samt at der udarbejdes en optagelsesaftale gældende
mellem Studenterrådet og den begærende organisation, som ligger indenfor rammerne af Studenterrådets
statut.
Stk. 3
De forhandlinger, som måtte finde sted i henhold til stk. 2, føres under ansvar for Fællesrådet af
Studenterrådets formand samt de af Fællesrådet valgte personer. Fællesrådet fastsætter de nærmere
retningslinjer herfor.
§8
Efter en strukturændring af universitet skal en revision af valgområderne og valgkredse finde sted, så de
følger princippet om faglig repræsentation.
Kapitel 5
Fagråd
§9
Fagrådene er Studenterrådets organer, der varetager alle de sagsområder, som knytter sig til
studenterpolitik på fag-, institut- og fakultetsniveau.
Stk.2
Fagrådene er politisk og økonomisk uafhængige af Fællesrådet og kan ikke pålægges pligter af Fællesrådet.
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§ 10
Fagrådene består af et nærmere antal repræsentanter for de studerende ved et af universitetet oprettet
fagområde, eller ved at samtlige studerende ved fagområdet kan deltage i fagrådets virke. Uanset
deltagelsesformen skal der sikres en lige og fri adgang til at deltage i fagrådets virke.
§ 11
Nye fagråd kan tilknyttes Fællesrådet i forbindelse med det konstituerende Fællesrådsmøde.
Stk. 2
Ansøgning om optagelse skal indsendes til dirigentinstitutionen senest 1. februar for optagelse i
Fællesrådet på det næstkommende konstituerende møde.
Stk. 3
Dirigentinstitutionen er ansvarlig for at korrigere mandatfordelingen for Fællesrådet ved optag af nye
fagråd.
Stk. 4
Dirigentinstitutionen er ansvarlig for at sende sit forslag til korrektion af mandatfordeling i høring hos
Studenterrådets Forretningsudvalg, Fagråd og Fællesråd.
Fagrådenes struktur
§ 12
Fagrådene fastsætter selv deres statutter og struktur. For at fagrådene kan deltage i andre af
Studenterrådets organers arbejde med demokratisk indflydelse, herunder stemmeret, skal de tilslutte sig
Studenterrådets formål og anerkende nærværende statut.
Stk.2
Fagrådene indsender, når der har fundet ændringer sted, et eksemplar af deres statutter til
Dirigentinstitutionen, som påser, at de er i overensstemmelse med Studenterrådets statut.
Kapitel 6
Fællesrådet
§ 13
Fællesrådet er Studenterrådets øverste organ, og under Fællesrådet er henlagt de sager, som vedrører
Studenterrådets virke på universitetsniveau, Studenterrådets overordnede politiske, økonomiske og
organisatoriske forhold samt øvrige forhold, der ikke er underlagt fagrådene.
Stk.2
Fællesrådet fastsætter retningslinjer for Studenterrådets Forretningsudvalg, og kan udlægge sagsområder
til de politiske udvalg samt øvrige udvalg, arbejdsgrupper mv. Disse retningslinjer fastlægges i
Studenterrådets arbejdsplan. Fællesrådet fører tilsyn med al delegeret sagsbehandling.
§ 14
Fællesrådet udgøres af repræsentanter fra samtlige valgkredse i henhold til nærværende statut, og
Fællesrådets sammensætning og valgregler baseres på to principper:
· Princippet om mindretalsbeskyttelse
· Princippet om proportional repræsentation for de studerende ved fagområderne
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Stk. 2
Bestemmelser om valgområder, valgkredse og mandatfordelingen i Fællesrådet er beskrevet i appendiks A.
Stk. 3
Valget til Fællesrådet er beskrevet i appendiks B.
Stk. 4
Andre valg i Studenterrådet er beskrevet i appendiks C.
Stk. 5
De forskellige former for flertal i Studenterrådet er beskrevet i appendiks D.
§ 15
Fællesrådets ordinære møder afholdes løbende over året ud fra en af Fællesrådet vedtaget mødekalender.
Det afholdes mindst 2 møder per semester.
Stk.2
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.3
Dirigentinstitutionen er ansvarlig for at indhente bilag fra relevante parter.
§ 16
Ekstraordinære Fællesrådsmøder kan indkaldes med to dages varsel af Studenterrådets formand og
næstformand i forening, Studenterrådets Forretningsudvalg med 2/3 flertal, Dirigentinstitutionen i
enstemmighed, Den Kritiske Revision i enstemmighed, eller hvis mindst 2/5 af mandaterne i Fællesrådet
kræver det.
Stk.2
Med indkaldelsen følger en motiveret dagsorden, samt de forslag, man ønsker behandlet på mødet.
Stk. 3
Kun sager beskrevet i den oprindelige motivation kan behandles på et ekstraordinært møde.
§ 17
I meget hastende sager kan Studenterrådets Forretningsudvalg disponere på vegne af Fællesrådet, såfremt
det ikke er muligt at indkalde Fællesrådet.
Stk. 2
Denne beføjelse kan kun anvendes i sager, der ikke kræver kvalificeret flertal.
Stk. 3
Beslutningen skal præsenteres for Fællesrådet til godkendelse på næste ordinære møde.
§ 18
Studenterrådets Chefdirigent åbner og leder Fællesrådets møder og ved Chefdirigentens midlertidige
forfald, er det en dirigent i prioriteret rækkefølge.
Stk.2
4

Studenterrådets Generalsekretær tager referat af Fællesrådets møder, og ved Generalsekretærens forfald
vælger Fællesrådet under punktet, formalia, en stedfortrædende referent.
Stk.3
Dagsordenen bør mindst indeholde punkterne:
1. Formalia
a. Navnerunde og mandatfordeling,
b. Konstatering af quorum jf. § 19 stk. 1
c. Konstatering af mødets lovlighed
d. Ændringer i Fællesrådets sammensætning jf. § 19 stk. 2 og appendiks A
e. Dispensation i forhold til mandatfordeling jf. § 19 stk. 3
f. Godkendelse af dagsorden
g. Godkendelse af referat
2. Meddelelser fra Studenterrådets organer
3. Meddelelser fra eksterne udvalg mv.
4. Sager til behandling
5. Sager til orientering
6. Eventuelt
Stk.4
Ved mødets start, under punktet, godkendelse af dagsorden, kan der optages nye punkter til behandling,
hvis mindst 2/3 dele af mandaterne giver samtykke hertil.
§ 19
Fællesrådet er i quorum, når mindst halvdelen af Fællesrådets mandatbærere er til stede ved mødestart og
mindst tre valgområder er repræsenterede.
Stk. 2
Ændringer i mandatfordeling jf. appendiks A eller ændringer af mandatbærere jf. appendiks B skal
meddeles af Dirigentinstitutionen ved mødets start.
Stk. 3
En mandatbærer kan bære ét mandat, men Fællesrådet kan i særlige tilfælde give samtykke til, med
almindeligt flertal, at en mandatbærer kan bære to mandater.
§ 20
Fællesrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2
Ændringer i forretningsordenen vedtages med kvalificeret flertal jf. appendiks D.
Det konstituerende fællesrådsmøde
§ 21
Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes af den afgående Dirigentinstitution primo til medio april med
dagsorden mindst indeholdende følgende punkter:
1. Optagelse af nye fagråd og gennemgang af den nye mandatfordeling
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2. Valg af Dirigentinstitutionen
3. Formalia
a)
Konstatering af quorum
b)
Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden
4. Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport
5. Det afgående Forretningsudvalg aflægger beretning
6. Den Kritiske Revision aflægger beretning
7. Godkendelse af årsrapport og beretning
8. Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet
9. Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg
10. Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision
11. Indkomne forslag
12. Valg af nyt Studenterrådets Forretningsudvalg
13. Valg af medlemmer til Valgkommissionen
14. Valg af kritiske revisorer for det kommende regnskabsår
15. Valg af medlemmer til politisk(e) udvalg
Stk.2
Formanden åbner og leder det konstituerende møde indtil, Dirigentinstitutionen er blevet valgt.
Stk.3
Studenterrådets Generalsekretær tager referat og giver efter mødet Aarhus Universitetet besked om
sammensætningen af Studenterrådets organer.
Kapitel 7
Dirigentinstitutionen
§ 22
Fællesrådet vælger Dirigentinstitutionen på det konstituerende møde jf. appendiks C. Studenterrådets
Chefdirigent, samt en Første- og en Andendirigent udgør i kollegium Dirigentinstitutionen.
Stk. 2
Medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg kan ikke være medlemmer af Dirigentinstitutionen.
Stk. 3
Dirigentinstitutionens medlemmer kan ikke bære mandat i fællesrådet.
Stk. 4
Såfremt, Fællesrådet udtaler mistillid til Chefdirigenten, skal der foretages nyvalg til den samlede
Dirigentinstitution. Udtales der mistillid til et menigt medlem af Dirigentinstitutionen, genbesættes posten
på næstkommende Fællesrådsmøde.
§ 23
Dirigentinstitutionen har som hovedopgave at:
· Lede møderne i Fællesrådet
· Fortolke bestemmelserne i nærværende statut
· Sikre demokratisk praksis i hele Studenterrådets organisation og værne om statuttens ånd
Stk. 2
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Dirigentinstitutionen fortolker statutten i hemmelighed og afgør uenigheder med almindeligt flertal. Ved
stemmelighed er Chefdirigentens stemme udslagsgivende.
Stk. 3
Dirigentinstitutionen er alene bundet af nærværende statut og egen overbevisning og må ikke modtage
nogen former for instruks, befaling, pålæg eller lignende fra andre.
Stk. 4
Dirigentinstitutionen kan under udøvelse af dens funktion ikke nægtes adgang til møder i Studenterrådets
organer, jf. § 5.
§24
Chefdirigenten indkalder maksimum to uger efter det konstituerende fællesrådsmøde til første møde i
Dirigentinstitutionen.
Stk. 2
Den valgte Dirigentinstitution fastsætter nærmere principperne for dens virke, som forelægges Fællesrådet
ved skriftlig orientering eller mundtligt på et fællesrådsmøde.
Stk.3
Når et medlem af Dirigentinstitutionen fungerer som dirigent indebærer det føring af talerliste,
fortolkningsspørgsmål af nærværende statut og de af Fællesrådet trufne beslutninger, afklaring af
afstemningsprocedure jf. appendiks C og D, samt de opgaver, man normalt i uskreven ret tildeler dirigenter
ved generalforsamlinger og lignende.
§ 25
Andre organer har pligt til at forelægge Dirigentinstitutionen fortolkningsspørgsmål af nærværende statut,
som herefter er enekompetent til at træffe en endelig afgørelse om fortolkningen heraf.
Kapitel 8
Studenterrådets Forretningsudvalg
§ 26
Studenterrådets Forretningsudvalg består af en formand, en næstformand og op til 5 menige medlemmer,
alle valgt af Fællesrådet.
Stk. 2
I særlige situationer kan en samlet Dirigentinstitution og et samlet Forretningsudvalg indstille til
Fællesrådet, at der vælges op til 7 menige medlemmer af Forretningsudvalg. Dette kan kun ske for 1-årige
perioder.
Stk. 3
Ændringer i Studenterrådets Forretningsudvalgs sammensætning kan kun ske efter godkendelse fra
Fællesrådet. Ved formandens forfald overtager næstformanden formandens opgaver i resten af
valgperioden. På det efterfølgende Fællesrådsmøde vælges ny næstformand.
Stk. 4
Såfremt Fællesrådet udtaler mistillid til formand eller næstformand skal der foretages nyvalg til det
samlede Studenterrådets Forretningsudvalg. Udtales der mistillid til et menigt medlem af Studenterrådets
Forretningsudvalg, genbesættes posten på næstkommende Fællesrådsmøde.
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Stk. 5
Alle medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg kompenseres med et månedligt honorar. Honoraret
fastsættes årligt af Fællesrådet på det konstituerende møde.
§ 27
Studenterrådets Forretningsudvalg står for Studenterrådets ledelse, fremdrift og kontinuitet, under ansvar
over for Fællesrådet. Studenterrådets Forretningsudvalg kan uddelegere opgaver til Studenterrådets
sekretariat, udvalg eller ad hoc arbejdsgrupper.
Stk.2
Studenterrådets Forretningsudvalg fastsætter selv sin forretningsorden og sin fordeling af tildelte
sagsområder og giver Fællesrådet besked herom enten skriftligt eller mundtlig på et fællesrådsmøde.
Stk. 3
Studenterrådets Forretningsudvalg har ansvar for udarbejdelse af Studenterrådets arbejdsplan som
vedtages på det konstituerende fællesrådsmøde jf. § 21.
Stk. 4
Et medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg har det overordnede ansvar for sine sagsområder og
træder automatisk ind i det udvalg, hvorunder Fællesrådet har placeret sagsområdet, såfremt et sådant er
oprettet. Medlemmet optræder her i en koordinerende sekretærrolle.
§ 28
Studenterrådets Forretningsudvalg holder regelmæssigt møder med beslutningskompetence.
Stk. 2
Studenterrådets Forretningsudvalg kan lukke enkelte eller flere punkter. Dog kan medlemmer af
Dirigentinstitutionen, Valgkommissionen og Den Kritiske Revision ikke nægtes adgang under udøvelse af
deres funktioner.
§ 29
Studenterrådets Forretningsudvalg leder, ansætter og afskediger Studenterrådets Sekretariat.
Stk. 2
Studenterrådets Forretningsudvalg uddelegerer det daglige ledelsesmæssige ansvar for Studenterrådets
personale, administration og økonomi til en Generalsekretær.
Stk. 3
Generalsekretæren deltager som hovedregel i Studenterrådets Forretningsudvalgs møder jf. dettes
forretningsorden, mens andre ansatte kan gøre det efter behov.
Kapitel 9
Studenterrådets politiske udvalg
§ 30
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
8






Aarhus Universitets bestyrelse
Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau (B)
Studienævn og Akademiske Råd (B)
Fagråd og opkvalificering (B)

Stk. 2
Fællesrådet bestemmer efter indstilling fra kommissorieudvalget på sit konstituerende møde, hvilke udvalg
der skal oprettes, hvor der dog minimum skal oprettes et.
Stk. 3
Såfremt et kommissorium ikke godkendes af Fællesrådet, fortsætter kommissorieudvalget sit arbejde, og
der indkaldes af Dirigentinstitutionen til ekstraordinært fællesrådsmøde jf. § 16 indenfor 2 uger, hvor et nyt
kommissorium behandles.
Stk. 4
Alle sagsområder skal placeres i udvalg. For B-sagsområder kan ansvaret dog placeres i Studenterrådets
Forretningsudvalg.
Stk. 5
For alle oprettede udvalg vedtages kommissorier, der efter indstilling fra kommissorieudvalget bestemmer
udvalgenes specifikke sagsområde, og hvordan arbejdet forventes forvaltet.
Stk. 6
Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger mindst én sekretær til hvert udvalg.
Kommissorieudvalg
§ 31
Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på første møde efter et årsskifte. Udvalget skal
sammensættes af mindst et medlem fra hvert af det igangværende rådsårs udvalg, samt yderligere et antal
medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige valgområder. Udvalgets formand er
Studenterrådets formand eller næstformand efter indstilling fra Studenterrådets Forretningsudvalg.
§ 32
Kommissorieudvalget er ansvarlig for at udarbejde forslag til kommissorier for det næster rådsårs ønskede
udvalg, samt at sikre kontinuitet i de politiske udvalg, Kommissorieudvalget nedsætter.
Stk. 2
Kommissorier skal minimum indeholde sagsområde, beføjelser, arbejdets omfang, samt krav til
sammensætning.
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.
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§ 35
Alle større politiske beslutninger skal forelægges Fællesrådet.
Kapitel 10
Valgkommissionen
§ 36
Valgkommissionen består af et medlem udpeget af Studenterrådets Forretningsudvalg i blandt
Studenterrådets Forretningsudvalgs medlemmer, et medlem udpeget af Dirigentinstitutionen i blandt
Dirigentinstitutionens medlemmer og fire medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige
valgområder.
Stk. 2
Det indstillede medlem fra Dirigentinstitutionen er Valgkommissionens formand. Formanden indkalder
maksimum 4 uger efter det konstituerende fællesrådsmøde til første møde i Valgkommissionen.
Stk. 3
Valgkommissionen fastsætter selv sin forretningsorden og sin fordeling af tildelte sagsområder og giver
Fællesrådet besked herom enten skriftligt eller mundtlig på et fællesrådsmøde.
Stk. 4
Medlemmer af Valgkommissionen kan ikke forblive medlem, såfremt vedkommende ønsker at optages som
spidskandidat på Studenterrådets lister til valget til Aarhus Universitets bestyrelse.
Stk. 5
Intet medlem må modtage instrukser af nogen art fra andre organer eller personer.
§ 37
Valgkommissionen er under ansvar over for Fællesrådet 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.
Stk. 2
Valgkommissionen udsender i god tid hvert år bestemmelser for anmeldelse af kandidaturer, tidsfrister,
navne på kandidatlister, kompetence til indgåelse af liste og valgforbund til Fællesrådet og fagråd.
Stk. 3
Valgkommissionens endelige forslag til liste- og valgforbund skal godkendes af Fællesrådet.
Stk. 4
Valgkommissionen kan uddelegere strategisk og praktisk arbejde med selve valgkampen til ad hoc
arbejdsgrupper, der skal dog altid deltage mindst en fra valgkommissionen i arbejdsgrupperne. Alt arbejde
koordineres med de siddende medlemmer af Aarhus Universitets bestyrelse, samt det ansvarlige medlem
af Studenterrådets Forretningsudvalg og/eller det udvalg, der har arbejdet med Aarhus Universitets
bestyrelse som sit sagsområde.
Stk. 5
Den afgående Valgkommission er ansvarlig for overlevering af alt relevant viden til den tiltrædende
Valgkommission.
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Kapitel 11
Den Kritiske Revision
§ 38
Af og blandt Fællesrådet vælges et antal kritiske revisorer, dog minimum 2, til løbende at føre tilsyn med
Studenterrådets økonomi samt udøve et kritisk skøn over de foretagne økonomiske dispositioner. Valget og
de nærmere forhold for de kritiske revisorers virke fastlægges på det konstituerende fællesrådsmøde.
Stk.2
De kritiske revisorer skal indkaldes af Generalsekretæren til to årlige gennemsyn af Studenterrådets
økonomi. Revisorerne kan derudover fordre sig alle oplysninger og aktstykker meddelt.
Stk. 3
Den Kritiske Revision skal aflægge en afsluttende rapport til Fællesrådet på det konstituerende møde.
Stk. 4
De kritiske revisorer kan ikke være medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen
eller være ansat på Sekretariatet.
Kapitel 12
Studenterrådets økonomi
§ 39
Studenterrådets økonomiske anliggender opdeles mellem Fællesrådet og fagrådene.
Stk.2
Fagrådene varetager deres egne økonomiske anliggender. Fagråd fastsætter selv regler for deres
økonomiske forvaltning og tegningsret.
Stk.3
Fællesrådet optager selv i budgettet for Studenterrådet hvilke anliggender, der hører under Fællesrådet.
Fællesrådet tegner i disse sager Studenterrådet.
Stk. 4
Fællesrådets tegningsret kan med almindeligt flertal delegeres til Studenterrådets formand og
næstformand i forening, hvorved de kan meddele Generalsekretær og andre funktionærer enkel eller
kollektiv prokura, samt meddele midlertidige eller vedvarende fuldmagter i det omfang, det findes
påkrævet.
Stk. 5
Fuldmagtsbestemmelserne i Stk. 4 finder ikke umiddelbart anvendelse på lånoptagelse eller økonomiske
dispositioner af større karakter. Hertil kræves et særskilt samtykke til fuldmagt fra Fællesrådet,
Studenterrådets formand og næstformand underskriver en sådan fuldmagt på vegne af Studenterrådet.
Fuldmagten gælder alene for den pågældende disposition.
Stk. 6
Tilbagekaldelse af de(n) i stk. 4 og 5 nævnte fuldmagt(er) foretages af Chefdirigenten på vegne af
Fællesrådet, subsidiært Studenterrådets formand.
§ 40
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Studenterrådet har status som juridisk person og tegnes i disse henseender af Fællesrådet.
Stk.2
Studenterrådet hæfter alene med sin formue.
§ 41
Studenterrådets regnskabsår for anliggender under Fællesrådet løber fra den 1.1. til 31.12.
§ 42
Generalsekretæren er ansvarlig for udarbejdelsen af budget for Studenterrådet. Budgettet skal udarbejdes i
samråd med Studenterrådets Forretningsudvalg og vedtages af Fællesrådet på det konstituerende
fællesrådsmøde.
Stk. 2
Budgettet er bindende for alle organer i Studenterrådet og alene Fællesrådet kan bevillige
budgetafvigelser.
Stk. 3
Fællesrådet kan fastlægge en ramme indenfor hvilken Studenterrådets Forretningsudvalg kan foretage
budgetafvigelser. En sådan disposition forelægges efterfølgende Fællesrådet til orientering på
førstkommende møde.
§ 43
Generalsekretæren er ansvarlig for, at der aflægges årsrapport til Fællesrådet til godkendelse på det
konstituerende fællesrådsmøde.
Stk.2
Den godkendte årsrapport underskrives på vegne af Studenterrådet af Studenterrådets afgående
Chefdirigent, Studenterrådets afgående Formand, samt Generalsekretær, hvorved Fællesrådet påtager sig
ansvaret for de økonomiske dispositioner.
Stk.3
En ekstern statsautoriseret revisor skal medvirke ved udarbejdelsen af årsrapporten.
Kapitel 13
Særlige bestemmelser
§ 44
I ganske særlige tilfælde, når Studenterrådets tarv skønnes at kræve det, kan Fællesrådet fravige
nærværende statut. Hertil kræves kvalificeret flertal jf. appendiks D.
Stk.2
Beslutning om afvigelse er kun gældende for det pågældende møde eller den pågældende sag og finder
ikke anvendelse på følgende bestemmelser: §§ 1-10, 12-14, 16-17, 19-29, 35, 37-51
Stk.3
Opstår der som følge af den trufne afvigelse uønskede politiske, organisatoriske eller økonomiske
konsekvenser kan Studenterrådets Forretningsudvalg efter samråd med Dirigentinstitutionen annullere den
pågældende afvigelse, såfremt der er 2/3 flertal i begge organer. Annullering skal omgående meddeles
samtlige medlemmer af Fællesrådet.
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Kapitel 14
Opløsning og ophør
§ 45
Opløsning af Studenterrådet kan alene ske efter, at Fællesrådet på to hinanden følgende ordinære
Fællesrådsmøder i to forskellige rådsår med kvalificeret flertal, jf. appendiks D, har truffet beslutning
herom.
Stk.2
Herefter skal alle Studenterrådets aktiver overgå til Studenterfonden af 1963 eller en fond med samme
formål, såfremt Studenterfonden af 1963 ikke længere eksisterer.
Stk.3
I tilfælde af opløsning skal alle Studenterrådets arkivalier overgå til Universitetshistorisk Arkiv.
Kapitel 15
Statutændringer
§ 46
Forandringer i og tillæg til nærværende statutter inklusiv appendiks skal for at have gyldighed vedtages på
to fællesrådsmøder med ikke mindre end tre ugers mellemrum med anvendelse af kvalificeret flertal jf.
appendiks D.
Stk.2
Til ændring af §§ 45 og 46 kræves enstemmighed jf. appendiks D.
Stk.3
Forslagets ordlyd skal forud for begge vedtagelser skriftligt meddeles medlemmerne samtidig med
dagsordenens udsendelse og senest 14 dage før det pågældende møde.
Stk.4
Samtidigt med forslagets udsendelse til Fællesrådets medlemmer sendes det til samtlige fagråd med
henblik på udtalelse. Fagrådenes udtalelser meddeles skriftligt til Dirigentinstitutionen, der er ansvarlig for,
at Fællesrådets medlemmer gøres bekendt med fagrådenes indstilling.
Stk.5
Ændringer i Fællesrådets mandatfordeling i henhold til appendiks A sendes i høring af Dirigentinstitutionen
forud for udskrivelsen af valg til Fællesrådet uden behandling i Fællesrådet. Mandatfordelingen kan
herefter af dirigentinstitutionen indføres i appendiks A uden afstemning.
§ 47
Efter vedtagelsen af en ny statut udfærdiges fem originale eksemplarer, hvor af tre henlægges til
Studenterrådets arkiv, et fremsendes til universitetet til orientering, samt et fremsendes til
Universitetshistorisk Arkiv til opbevaring.
Stk.2
De fem originale eksemplarer underskrives af Studenterrådets Chefdirigent og af Studenterrådets formand
som bekræftelse på deres rigtighed.
Kapitel 16
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Overgangsbestemmelser
Overordnet
§ 48
Med vedtagelse af nærværende statut bortfalder alle beslutninger truffet før 10. marts 2009, undtaget
herfra er beslutninger af økonomisk karakter, samt medlemskaber af andre organisationer.
Stk. 2
Det påhviler Fællesrådet senest 1. april 2013 at have optaget, behandlet og godkendt de i stk. 1 væsentlige,
principielle, organisatoriske og politiske spørgsmål for at skabe kontinuitet i den gældende organisatoriske
og politiske virksomhed.
Fællesrådet
§ 49
Dirigentinstitutionen udskriver for perioden 2012-2013 valg til Fællesrådet jf. appendiks B senest den 10.
februar 2012 baseret på mandatfordelingen bestemt jf. appendiks A.
§ 50
Første konstituerende møde afholdes den 13. marts 2012
Studenterrådets politisk(e) udvalg
§ 51
Første kommissorier indstilles til godkendelse af Fællesrådet på det konstituerende møde den 13. marts
2012
Stk. 2
De(t) første kommissorier udarbejdes under ledelse af Studenterrådets formandskab.
Perioder
§52
’§ 21’ træder i kraft pr. 1. februar 2013
Stk. 2
Alle valgte på det konstituerende møde den 13. marts 2012 er valgt for perioden fra den 13. marts 2012 til
det konstituerende møde i april 2013.
Vedtagelse
Vedtaget af Fællesrådet 13. marts 2012 efter organisatoriske omlægninger på Aarhus Universitet og i
Studenterrådet.
Første behandling fandt sted den 9. februar 2012.
Anden behandling og vedtagelse fandt sted den 13. marts 2012.

Underskrifter og dato
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Aarhus Universitet den 13. marts 2012

Claus Bjørn-Diderichsen
Chefdirigent
Thea Puggaard Frederiksen
Formand
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Bilag 1b
Høringsvar og ændringer
Statutgruppen har på baggrund af vedlagte høringssvar foretaget ændringer i følgende
paragrafer:

§ 22 stk 3 (Dirigentinstitutioner kan ikke bære mandat i Fællesrådet)
§ 23 stk 4 (Dirigentinstitutioner kan ikke udelukkedes fra nogen af SRs organer)

Side 1/1

Høringssvar til Studenterrådets nye statut
Styrelsen den 16/1 2012

Hermed Styrelsens høringsvar til Studenterrådet nye statut.
Styrelsen hilser de forslåede ændringer til Studenterrådets statut velkomne. Aarhus Universitet
og Studenterrådets organisation har i de sidste par år gennemgået store forandringer, og det
har medført, at statutten ikke længere er tidsvarende og dækkende for Studenterrådet.
Samtidig har der været et ønske om at gøre statutten kortere og mere læservenlig sådan, at
den i højere grad kan blive brugt som et redskab i organisationen.
Styrelsen anser de forslåede statutændringer som værende inden for det overordnede formål
med statutændringerne. Den nye statut betyder, at Studenterrådet i langt højere grad kan
tilpasse sig den aktuelle situation i Studenterrådet, herunder antallet af aktivister,
prioriteringer i arbejdsgaver mv. Statutten er samtidig blev kortere og tidsvarende i sprog og
form.
Styrelsen vil især gerne fremhæve ændringerne vedrørende politiske udvalg og Fællesrådet
som særdeles positive. Styrelsen er af den opfattelse, at disse ændringer vil medfører en
betydelig mere smidig organisation, hvor det i langt højere grad er klart, hvilket formål der er
med de enkelte udvalg og Fællesrådet som helhed.
De foreslåede ændringer vedrørende valgkommission hilses også velkommen af Styrelsen. Det
er oplagt, at valgkommission får et større ansvar for valgkampe således, at alle dele af
valghandlingen lige fra udpegelse af kandidater til den praktiske gennemførelse af valgkampen
forankres ét sted med mulighed for uddelegering efter behov.
Styrelsen bemærker også positivt, at der ligges op til, at Styrelsen skal omdøbes til
Studenterrådets Forretningsudvalg. Dette er et mere retvisende navn, og et navn der i langt
højere grad vil være genkendeligt uden for Studenterrådet.
Styrelsen vil dog også gerne udtrykke en stærkt skeptisk holdning til muligheden for at kunne
udvide antallet af menige medlemmer i Styrelsen til 7 personer i 1-årige perioder. Styrelsen
finder det ikke hensigtsmæssigt, at der i perioder kan være op til 9 personer i Styrelsen, da
dette vil gøre det langt svære at opretholde det meget stærke arbejdsfællesskab og man
risikerer, at der opstår fraktioner i Styrelsen. Styrelsen finder det i stedet vigtigt, at man hvert
år sikrer, at de nedsatte udvalg under Fællesrådet er attraktive og har et reelt arbejdsindhold.
Derved sikrer man, at alle opgaver i Studenterrådet bliver løftet uden, at det er nødvendigt at
udvide antallet af medlemmer i Styrelsen.
Til slut vil Styrelsen gerne benytte lejligheden til at takke de mange implicerede i disse
statutændringer og i særdeleshed Statutudvalget. Styrelsen finder, at der har været en yderst

Side 1/2

grundig arbejdsproces frem til høringsrunden, hvor alle relevante emner har været debatteret
for at sikre, at de nye Statutter bliver så dækkende for Studenterrådet som muligt.
Styrelsen ser frem til det videre arbejde og debat frem mod, at den nye statut indstilles til
godkendelse.

Per Dalbjerg
På vegne af Styrelsen
Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Side 2/2

Artsrådets høringssvar til statutudvalgets forslag til nye statutter for
Studenterrådet ved Aarhus Universitet 2012
Artsrådet er overordnet set rigtig glade for, at det nu endelig ser ud til, at studenterrådet får nogle nye,
korte og mere tidssvarende statutter, og vi vil gerne rose styrelsen, dirigentinstitutionen og de øvrige
medlemmer af statutgruppen for deres arbejde. Vi har oplevet processen omkring udarbejdelsen af de
nye statutter som grundig og inddragende, og det har ført til en række spændende diskussioner i
fællesrådet omkring hvilken organisation Studenterrådet skal være.
Vores høringssvar er udformet som ændringsforslag som vi beder statutudvalget om at overveje at
indskrive i det endelige udkast til statutten, evt. med de nødvendige ændringer

Kapitel 1:
Artsrådet er tilfredse med kapitlet og har ingen ændringsforslag eller kommentarer

Kapitel 2:
Artsrådet er tilfredse med kapitlet og har ingen ændringsforslag eller kommentarer

Kapitel 3:
Artsrådet er tilfredse med kapitlet og har ingen ændringsforslag eller kommentarer

Kapitel 4:
Ændringsforlag 1 til § 4 stykke 1
Ændring; ”Fagrådene” ændres til ”Fagrådene/Fagudvalgene” Sådan at statutten kommer til at lyde:
”Studenterrådet har følgende statutsikrede organer:
∙ Fagrådene/Fagudvalgene
∙ Fællesrådet
∙ Dirigentinstitutionen
∙ Studenterrådets Forretningsudvalg
∙ Politisk(e) udvalg
∙ Valgkommissionen
∙ Den Kritiske Revision”
Motivation:
For at understrege at der ingen forskel er på de to begreber og give fagråd/fagudvalg
muligheden for at kalde sig hvad de vil.
Kapitel 5:
Generel kommentar til kapitel 5
Artsrådet er positive overfor ændringerne i kapitel 5 i forhold til skelnen mellem fagråd og fagudvalg
idet denne skelen ikke i praksis fungerer som beskrevet i den gamle statut, hvorfor det både gør
statutten kortere og mere korrekt at skrive det ud. Vi foreslå i denne sammenhæng, at man alle steder
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hvor der i statutten står ’fagråd’ ændrer det til ’fagråd/fagudvalg’, for at understrege, at der ingen
forskel er på de to begreber og give fagråd/fagudvalg mulighed for at kalde sig hvad de vil.

Ændringsforlag 2 til § 12 stykke 1
Ændring; ”Fagrådene fastsætter selv deres statutter og struktur” ændres til ”Fagrådene fastsætter selv
deres struktur og kan vælge at fastsætte statutter” Sådan at statutten kommer til at lyde:
”Fagrådene fastsætter selv deres struktur og kan vælge at fastsætte statutter. For at fagrådene kan
deltage i andre af Studenterrådets organers arbejde med demokratisk indflydelse, herunder stemmeret,
skal de tilslutte sig Studenterrådets formål og anerkende nærværende statut.”
Motivation:
Mange fagråd/fagudvalg har ikke fastsat statutter og man kunne frygte at påtvinge
fagråd/fagudvalg at lave statutter kunne skræmme nogle væk

Kapitel 6:
Generel Kommentar til kapitel 6 og til forslagene om en ny struktur fomr fællesrådsmøderne
Artsrådet støtter intentionerne om færre og mere fokuserede fællesrådsmøder hvor flere opgaver
uddelegeres til andre organer. Vi opfordrer i den sammenhæng til, at de fællesrådsmøderne gøres mere
attraktive, og samtidig får en social funktion, således at de stadig kan fungere som et samlingspunkt for
fagrådene/fagudvalgene på hele universitetet. Vi opfordrer i den sammenhæng også til, at man i
forbindelse med møderne bestræber sig på, at give fagudvalgene er så solidt grundlag som muligt, for at
diskutere og tage stillinger til de overordnede beslutninger. Desuden støtter Artsrådet også det nye
forslag til mandatfordelingen af de grunde, som statutudvalget fremfører i læsevejledningen.
Ændringsforlag 1 til § 14 stykke 1
Erstattes af følgende:
”Fællesrådet udgøres af repræsentanter fra samtlige valgkredse i henhold til nærværende statut, og i
Fællesrådets sammensætning og valgregler forsøges at opretholdes en balance mellem mindretals
beskyttelse og proportionel repræsentation.”
Motivation:
Sprogligt er det ikke fordelagtigt at sige at man baserer noget på to modstridende
principper, med denne formulering er det tydeliggjort at man medierer mellem de to
principper.
Ændringsforlag 1 til § 15 stykke 2
Tilføjes følgende efter statutten; ”Af dagsordenen skal det så vidt muligt fremgå tydeligt, hvilke
beslutninger fællesrådet skal tage stilling til på det pågældende fællesrådsmøde” sådan at statutten
kommer til at lyde:
”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.
Af dagsordenen skal det så vidt muligt fremgå tydeligt, hvilke beslutninger fællesrådet skal tage stilling
til på det pågældende fællesrådsmøde.”
Motivation:
Dette vil gøre det tydeligere for fagrådene præcist hvilke beslutninger der skal tages, og
vil således give dem et bedre grundlag for at diskutere deres holdning i deres bagland
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Ændringsforlag 1 til § 15 stykke 3
Tilføjes følgende efter statutten; ”Dirigentinstitutionen her i denne forbindelse det overordnede ansvar
for, at fagrådene/fagudvalgene har et rimeligt informationsgrundlag for at tage stilling til de
beslutninger der skal tages på fællesrådsmødet” sådan at statutten kommer til at lyde:
”Dirigentinstitutionen er ansvarlig for at indhente bilag fra relevante parter. Dirigentinstitutionen her i
denne forbindelse det overordnede ansvar for, at fagrådene/fagudvalgene har et rimeligt
informationsgrundlag for at tage stilling til de beslutninger der skal tages på fællesrådsmødet.”
Motivation:
Det vil forhåbentlig bidrage til at sikre, at fagrådene altid er velinformerede om de
beslutninger de skal tage og på dette grundlag kan diskutere og beslutte deres holdning
Ændringsforlag 1 til § 16 stykke 1 ‐
Ændring; af følgende: ” eller hvis mindst 2/5 af mandaterne” ændres til ”eller hvis et simpelt flertal af
mandaterne” sådan at statutten kommer til at lyde:
”Ekstraordinære Fællesrådsmøder kan indkaldes med to dages varsel af Studenterrådets formand og
næstformand i forening, Studenterrådets Forretningsudvalg med 2/3 flertal, Dirigentinstitutionen i
enstemmighed, Den Kritiske Revision i enstemmighed, eller hvis et simpelt flertal af mandaterne i
Fællesrådet kræver det.”
Motivation:
Det er problematisk at hovedområde nemlig Arts og Business And Social Sciences, kan
indkalde til et ekstraordinært møde, hvilke er tilfældet når det kun kræver 16 mandater i
den nuværende mandatfordeling.
Ændringsforlag 1 til § 16 stykke 4
Tilføjelse af ny statut:
”Ved ekstraordinære fællesrådsmøder vil, såfremt der ikke kan stilles alle mandater blandt
mandatholdere og suppleanter, dispenseres til at alle fra valgkredsen kan holde to mandater, indtil de
når valgkredsen mandat antal. Mandater fordeles efter positionen på mandatholderlisten og ingen
mandatholder kan holde mere end to mandater.”
Motivation:
Når der er meget kortvarig på ekstraordinære møder kan optil flere blive forhindret i at
møde op, og måske flere end der er suppleanter, er det stadig vigtigt at
mandatbalancen opretholdes hvis ikke helt så delvist.
Kapitel 7:
Generel kommentar til kapitel 7
Vi er positive overfor ændringerne i dirigentinstitutionen, da et stærkere organ til ledelse af
fællesrådsmøderne, forhåbentlig vil kunne være medvirkende til, at få dem til at forløbe endnu bedre.
Ændringsforlag 1 til § 23 stykke 2
Ændring; ” Ved stemmelighed er Chefdirigentens stemme udslagsgivende.” ændres til ”Skulle en af
dirigenterne nægte at stemme og de to andre ikke kunne blive enige falder beslutningen tilbage på
fællesrådsmødet.” sådan at statutten lyder følgende.
”Dirigentinstitutionen fortolker statutten i hemmelighed og afgør uenigheder med almindeligt flertal.
Skulle en af dirigenterne nægte at stemme og de to andre ikke kunne blive enige falder beslutningen
tilbage på fællesrådsmødet.”
Motivation:
Der kan ikke være stemmelighed i dirigentinstitutionen længere, medmindre en af
dirigenterne nægter at stemme også må det anses for at være af en så alvorlig karakter
at det bliver nød til at blive diskuteret på et fællesrådsmøde.
3

Kapitel 8:
Generel kommentarer til kapitel 8
Artsrådet er positive overfor navneændringen fra Styrelsen til Studenterrådets forretningsudvalg, da
dette vil gøre det klarere hvad organets funktion er, særligt overfor studerende der ikke deltager i
studenterrådsarbejdet. Vi er ligeledes glade for, at man har valgt at fastsætte forretningsudvalgets
størrelse til 7 medlemmer, de vi er af den opfattelse, at forretningsudvalgets ikke vil fungere godt med
flere. Vi ser umiddelbart ikke nogen grund til at have muligheden for at udvide antallet til 9 medlemmer,
men da bestemmelserne omkring en sådan udvidelse er så stramme som de er, ser vi heller ikke nogen
grund til at være modstandere af forslaget.

Kapitel 9:
Generel kommentar til kapitel 9
Artsrådet er positive overfor de ændringer af strukturen for de politiske udvalg, som foreslås, da dette
giver mulighed for at sikre at så mange aktive som muligt kan blive inddraget, samtidig med, at det giver
mulighed for at danne nogle stærkere politiske udvalg. Vi opfordrer i denne sammenhæng til, at man i
forlængelse af statutændringerne gør en bred indsats for at styrke de politiske udvalg og sikre bred
repræsentation både ved at gøre møderne attraktive, ved at give udvalgene nogle ambitiøse
økonomiske rammer samt at tydeliggøre overfor alle aktive, hvilke diskussioner, beslutninger og
aktiviteter, der foregår i de forskellige udvalg.

Kapitel 10:
Generel kommentar til kapitel 10
Artsrådet er positive overfor valgkommissionens styrkede rolle i valgkampen, bl.a. fordi dette kan aflaste
studenterrådets forretningsudvalg.
Ændringsforlag 1 til § 37 stykke 4
Afsluttende tilføjelse; ”Det er også muligt for valgkommissionen at nedsætte en mere permanent
valgkampsgruppe, under de samme regler som for ad‐hoc gruppe, der kan bistå valgkommissionen i
såvel strategisk som praktisk arbejde i forbindelse med valgkampen.” sådan at statutten kommer til at
lyde:
”Valgkommissionen kan uddelegere strategisk og praktisk arbejde med selve valgkampen til ad hoc
arbejdsgrupper, der skal dog altid deltage mindst en fra valgkommissionen i arbejdsgrupperne. Alt
arbejde koordineres med de siddende medlemmer af Aarhus Universitets bestyrelse, samt det ansvarlige
medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg og/eller det udvalg, der har arbejdet med Aarhus
Universitets Bestyrelse som sit sagsområde. Det er også muligt for valgkommissionen at nedsætte en
mere permanent valgkampsgruppe, under de samme regler som for ad‐hoc gruppe, der kan bistå
valgkommissionen i såvel strategisk som praktisk arbejde i forbindelse med valgkampen.”
Motivation: Såfremt det er nødvendigt skal det være en mulighed for at inddrage flere
end valgkommissionen i de praktiske og strategiske arbejde i forbindelse med
valgkampen, hvilket bør fremgå af statutten
4

Kapitel 11:
Generel kommentar til kapitel 11
Artsrådet er positive overfor den kritiske revisions styrkede muligheder for at følge med i
Studenterrådets økonomiske dispositioner, i en større del af året, da vi anser dette for en sikring af at
disse er i overensstemmelse med budgettet og med fællesrådets intentioner.
Kapitel 12
Artsrådet er tilfredse med kapitlet og har ingen ændringsforslag eller kommentarer
Kapitel 13
Artsrådet er tilfredse med kapitlet og har ingen ændringsforslag eller kommentarer
Kapitel 14
Artsrådet er tilfredse med kapitlet og har ingen ændringsforslag eller kommentarer
Kapitel 15
Artsrådet er tilfredse med kapitlet og har ingen ændringsforslag eller kommentarer
Kapitel 16
Generel kommentar til Kapitel 16
Artsrådet støtter overgangsbestemmelserne, men synes dog, at det virker en smule uklart hvem der skal
inddrages i udformningen af de første kommissorier for de politiske udvalg under formandskabets
ledelse. Vi opfordrer i denne sammenhæng til, at man inddrager bl.a. det forrige politiske udvalg og evt.
nedsætter et uformelt kommissorieudvalg til fællesrådsmødet d. 9. februar.

På vejene af
Artsrådet
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MFSRs høringssvar vedr. Studenterrådets statut
Mat/Fys-StudenterRåd
16. januar 2012

Vi er overordnet set glade for de statutter, der er kommet i høring. De er
lette at læse, og de svarer til det arbejde, der sker i dag. Vi har dog et par
kommentarer:
• Det står ingen steder, om dirigentinstitutionen bærer mandat i Fællesrådet. Det bør de ikke gøre.
• Det er dirigentinstitutionens pligt at være upolitiske i forhold til det
politiske arbejde i Studenterrådet og sikre at vedtægterne overholdes.
Statutten specificerer mange af dirigentinstitutionens kontrolopgaver.
Dog mener vi, at det bør specificeres, at disse kontrolopgaver indeholder
mulighed for kontrol af den kritiske revision samt af, at fagrådene virker
indenfor SRs statutter, som de tilskriver sig.
• Vi skønner, at det skal være uspecificeret, hvorvidt medlemmer af Forretningsudvalget bærer mandat. Det er for eksempel ikke hensigtsmæssigt
for et kommende forretningsudvalgsmedlem fra Naturvidenskab, at
man tvinges til at afsige sig sit mandat, når man træder ind i Forretningsudvalget. Ligeledes skal det være en mulighed for medlemmet at
lade fagrådsarbejdet ligge og give mandatet videre.
• Vi vil gerne have specificeret i statutten, at valg til og indsupplering i
politiske udvalg sker på Fællesrådsmøder, så der ikke kommer tilfældige
procedurer for indsupplering i udvalgene.

På vegne af Mat/Fys-StudenterRåd,
Mathias Rav

Politisk Udvalgs høringssvar angående
Studenterrådets statut
16. januar 2012

Vi har i Politisk Udvalg oplevet arbejdet med Studenterrådets nye statut som
en konstruktiv og givende proces. Vi ønsker at bakke op omkring den nye
statut og vil her komme med kommentarer til de dele af statutten, der er
særligt relevante for Politisk Udvalg.
Der bliver i den nye statut lagt op til at antallet af politiske udvalg fastsættes
af Fællesrådet én gang om året i stedet for de fire faste udvalg der har
eksisteret indtil nu. Som der i læsevejledningen til statutten bliver beskrevet
har det tidligere været svært at opretholde de fire udvalg, når der ikke altid
har været aktive nok. Det er derfor hensigtsmæssigt at vi fremover tager
stilling til hvor mange udvalg vi ønsker at have det kommende år, så vi i
Studenterrådet løbende kan prioritere hvor det er vigtigst at lægge vores
kræfter.
Vi ser frem til resultatet af det kommende kommissorieudvalgs arbejde
således at Fællesrådet på baggrund dette arbejde kan træffe en beslutning
for oprettelse af politiske udvalg og kommissorier, der vil målrette Studenterrådets kræfter det følgende år. Vi synes desuden det er meget vigtigt at
holde fokus på at kommissorieudvalget skal repræsentere hele fællesrådets
sammensætning af fagråd så bredt som muligt.
På vegne af Politisk udvalg
Christian Gosvig og Bo Tranberg
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Statsrådets	
  høringssvar	
  
vedrørende	
  
Studenterrådets	
  statut	
  
	
  

	
  
Statsrådet	
  vil	
  vi	
  gerne	
  bakke	
  om	
  det	
  store	
  arbejde,	
  der	
  er	
  lagt	
  i	
  at	
  gøre	
  Studenterrådets	
  
statutter	
  mere	
  tidssvarende.	
  Processen	
  har	
  fra	
  vores	
  synspunkt	
  været	
  inddragende	
  og	
  
specielt	
  skal	
  det	
  roses,	
  at	
  der	
  forud	
  for	
  diskussionen	
  i	
  fællesrådet	
  havde	
  været	
  gennemført	
  
orienterings-‐	
  og	
  diskussionsrunder	
  med	
  de	
  enkelte	
  fagråd	
  om	
  statutudvalgets	
  forslag.	
  	
  
	
  
På	
  indholdssiden	
  vil	
  vi	
  også	
  gerne	
  rose	
  statutforslaget.	
  Vi	
  mener	
  der	
  er	
  rigtig	
  mange	
  gode	
  
elementer,	
  som	
  uden	
  tvivl	
  vil	
  skabe	
  rammerne	
  for	
  et	
  frugtbart	
  arbejde	
  i	
  Studenterrådet	
  
fremadrettet.	
  Når	
  dette	
  er	
  sagt	
  vil	
  vi	
  gerne	
  bruge	
  denne	
  lejlighed	
  til	
  at	
  udtale	
  nogle	
  
overvejelser	
  og	
  forslag	
  til	
  forbedringer	
  af	
  nærværende	
  forslag.	
  
	
  
Det	
  første	
  vi	
  vil	
  henlede	
  opmærksomheden	
  på	
  er	
  formålsparagraffen,	
  hvor	
  den	
  nuværende	
  
ordlyd	
  kan	
  give	
  indtryk	
  af,	
  at	
  målene	
  om	
  at	
  arbejde	
  for	
  de	
  studerendes	
  vilkår	
  og	
  det	
  at	
  
udbrede	
  den	
  studenterpolitiske	
  debat	
  er	
  to	
  adskilte	
  mål.	
  Vi	
  er	
  i	
  tvivl	
  om	
  det	
  
hensigtsmæssige	
  heri,	
  da	
  en	
  udbredelse	
  af	
  den	
  studenterpolitiske	
  debat,	
  på	
  trods	
  af	
  en	
  
intrinsisk	
  værdi,	
  først	
  og	
  fremmest	
  tjener	
  det	
  formål	
  at	
  fremme	
  de	
  studerendes	
  “faglige,	
  
økonomiske	
  og	
  sociale	
  interesser”.	
  Vi	
  foreslår	
  derfor	
  en	
  ordlyd	
  der	
  i	
  højere	
  grad	
  gør	
  
udbredelsen	
  af	
  den	
  studenterpolitiske	
  debat	
  til	
  et	
  middel	
  i	
  kampen	
  for	
  et	
  større	
  mål.	
  	
  
	
  
En	
  anden	
  overvejelse	
  går	
  på	
  Studenterrådets	
  organisation,	
  nærmere	
  bestemt	
  §	
  5	
  stk.	
  3,	
  §	
  
15	
  stk.	
  1	
  og	
  §	
  17	
  stk.	
  1.	
  Vi	
  er	
  i	
  tvivl	
  om	
  det	
  hensigtsmæssige	
  ved	
  at	
  lade	
  alle,	
  af	
  statutten	
  
udeladte	
  sager,	
  være	
  Fællesrådets	
  ansvar	
  når	
  der	
  samtidig	
  i	
  statutten	
  samtidig	
  lægges	
  op	
  
til,	
  at	
  Fællesrådet	
  kan	
  indkaldes	
  til	
  så	
  lidt	
  som	
  to	
  møder	
  pr.	
  semester.	
  	
  Samme	
  overvejelse	
  
gør	
  sig	
  gældende	
  omkring	
  §17,	
  der	
  giver	
  Forretningsudvalget	
  mandat	
  til	
  i	
  hastesager	
  at	
  
“disponere	
  på	
  vegne	
  af	
  Fællesrådet”.	
  Vi	
  mener	
  det	
  bør	
  overvejes,	
  om	
  der	
  skal	
  gives	
  et	
  
større	
  mandat	
  til	
  Forretningsudvalget	
  eller	
  lægges	
  op	
  til	
  flere	
  Fællesrådsmøder	
  for	
  at	
  sikre	
  
at	
  vi	
  fremadrettet	
  kommer	
  til	
  at	
  leve	
  op	
  til	
  statutten.	
  	
  
I	
  alle	
  tilfælde	
  vil	
  vi	
  fra	
  Statsrådet	
  gerne	
  udtale	
  at	
  vi	
  betragter	
  fire	
  Fællesrådsmøder	
  årligt	
  
(hvoraf	
  det	
  ene	
  er	
  konstituerende)	
  som	
  et	
  meget	
  lavt	
  mødeantal.	
  Dette	
  kunne	
  få	
  den	
  
konsekvens,	
  at	
  Fællesrådet,	
  modsat	
  intentionen	
  i	
  dette	
  statutforslag,	
  bliver	
  mindre	
  
velfungerende.	
  Fem	
  eller	
  seks	
  møder	
  årligt	
  ville	
  fra	
  vores	
  synsvinkel	
  være	
  et	
  bedre	
  antal.	
  
	
  
Det	
  tredje	
  forhold	
  vi	
  vil	
  kommentere	
  angår	
  valgkommisionens	
  rolle.	
  Her	
  kunne	
  vi	
  tænke	
  
os	
  en	
  udspecificering	
  af,	
  at	
  udvælgelsen	
  af	
  kandidater	
  bør	
  være	
  mere	
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Eksempelvis	
  kunne	
  der	
  ved	
  udvælgelsen	
  af	
  spidskandidater	
  til	
  bestyrelsesvalgene	
  sagtens	
  
være	
  større	
  inddragelse	
  af	
  Fællesrådet	
  end	
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  i	
  dag	
  er	
  tilfældet.	
  
I	
  relation	
  til	
  valgkommisionen	
  vil	
  vi	
  gerne	
  i	
  §	
  37	
  stk.	
  4	
  tilføje,	
  at	
  arbejdet	
  med	
  selve	
  
valgkampen	
  ikke	
  blot	
  skal	
  koordineres	
  med	
  de	
  siddende	
  bestyrelsesmedlemmer,	
  men	
  
også	
  med	
  Studenterrådets	
  spidskandidater	
  til	
  bestyrelsesvalget.	
  	
  
	
  
Dette	
  høringssvars	
  sidste	
  undring	
  går	
  på	
  antallet	
  af	
  mandater	
  i	
  Fællesrådet,	
  som	
  i	
  
Appendiks	
  A	
  summeres	
  til	
  40.	
  Fra	
  Statsrådets	
  side	
  vil	
  vi	
  foretrække	
  et	
  ulige	
  mandattal.	
  	
  
	
  
På	
  vegne	
  af	
  Statsrådet	
  
	
  
Ulrik	
  Nørgaard	
  Rønsbo	
  

Bilag 1c
Sammensætning af
kommissoriumudvalg
Indstilling fra Statutgruppen:

Ifølge udkast til ny statut for Studenterrådet skal der fremover årligt nedsættes et
kommissoriumudvalg, hvis formål er at udarbejde kommissorier for de politiske udvalg for det
kommende rådsår. Da statutten endnu ikke er vedtaget er processen for nedsættelsen af
kommissoriumudvalget ikke defineret for indeværende år.
Teksten fra den nye statut lyder:
Kommissorieudvalg
§ 31
Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på første møde efter et årsskifte. Udvalget skal
sammensættes af mindst et medlem fra hvert af det igangværende rådsårs udvalg, samt
yderligere et antal medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige valgområder.
Udvalgets formand er Studenterrådets formand eller næstformand efter indstilling fra
Studenterrådets Forretningsudvalg.
Med baggrund i denne og Studenterrådets nuværende udvalg foreslår statutgruppen følgende
sammensætning:

Statutgruppens forslag til sammensætning af kommissoriumudvalg:
Medlemmer:








Studenterrådets formand og næstformand
1 indstillet af politisk udvalg
1 indstillet af boligkampagnegruppen
1 indstillet af baggrundsgruppen
1 indstillet af KGB
1 indstillet af studiemiljø-task-forcen
Samt to valgt af Fællesrådet 9. februar

Udvalget vil mødes to gange samlet og derudover afholde arbejdssessions efter behov.
Forslag til kommissorier skal sendes ud senest 14 dage før det konstituerende møde.

Statutgruppens overvejelser
Statutgruppen har vurderet, at det er ønskværdigt med et større kommissoriumudvalg i år for
at sikre, at de fremtidige udvalg dækker det ønskede antal sagsområde og at den bedste
struktur sikres.
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Bilag 2a
Studenterrådets arbejdsplan 2012
Dette er årets sidste Fællesrådsmøde og vi skal derfor til at tænke frem ad.
Frem mod det konstituerende Fællesrådsmøde i marts, arbejder styrelsen (andre organer vil
blive inddraget fremafrettet) med arbejdsplanen for Studenterrådet. Derfor vil vi gerne nu
have Fællesrådets input til, hvad vi skal arbejde med næste år.
I må meget gerne give input til:




Politiske mærkesager
Organisatoriske prioriteter
Seje kampagner

Bilag 2b
Eftersendes d. 2.2.12
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Bilag 4

Mødekalender for Fællesrådet:
Torsdag den 9. februar 2012 (1. behandling af udkast til nye statutter)
Tirsdag den 13. marts 2012 (2. behandling af statut og konstituering)
Onsdag den 11. april 2012

Mødekalender for politisk udvalg:
Onsdag d. 8. februar 2012 kl. 16.00 (helaftensmøde)
Torsdag d. 8. marts 2012 kl. 16.00

Andre datoer:
Mandag d. 27. februar kl. 16.15 møde i KGB – koordinationsgruppen bag bestyrelsesarbejdet
Lørdag 10. marts Studienævns og akademisk råds seminar
Fredag 16. marts reception, middag og fest i anledning af Studenterrådets 80års fødselsdag
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