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Tidsplan frem til til det konstituerende fællesrådsmøde

Kære Alle

Hermed indkalder den afgående Dirigentinstitution til konstituerende fællesrådsmøde d. 26. feb-
ruar 2014. 

Dirigentinstitutionen beklager og undskylder, at indkaldelsen, i henhold til Fællesrådets forret-
ningsordning, falder en uge for sent, men Dirigentinstitutionen håber, at alle de, som måtte have 
ønske om at opstille til de valgbare poster eller tillidsposter, stadig har mulighed og lyst til dette. 
Opstillinger modtages på dirigent@sr.au.dk.

Der er ved tidspunktet for udsendingen af første udsendelse til det konstiturende fælles-
rådsmøde ikke indløbet opstillinger til de forskellige valgbare poster eller tillidsposter, men op-
stillingerne medtages, efterhånden som de modtages, i de efterfølgende udsendelser.

Dirigentinstitutionen gør opmærksom på, at det muligt at indsende ændringsforslag til Stu-
denterrådets arbejdsplan for rådsåret 2014 på dirigent@sr.au.dk, senest 7 dage før det kon-
stituerende fællesrådsmøde.

Til det konstituerende fællesrådsmøde er der, som vanligt, mulighed for at spise aftensmad i 
den første pause under mødet. Ønsker man at deltage i spisningen, beder Dirigentinstitutionen 
om, at de enkelte fagråd melder det samlede antal deltagere ind til per@sr.au.dk, hvor man 
samtidig gør opmærksom på eventuelle allergier og/eller særlige spisevaner.

Tidsplanen frem til det konstituerende fællesrådsmøde er følgende:

Onsdag d. 12 februar: anden udsendelse.

Tirsdag d. 18. februar: frist for indsendelse af opstillinger, som skal med i tredje udsendelse.

Onsdag d. 19. februar: tredje udsendelse.

Onsdag d. 26. februar: konstituerende fællesrådsmøde.

Som altid er I velkomne til at indsende spørgsmål og kommentarer til dirigent@sr.au.dk.

Vi, i den afgående Dirigentinstitution, glæder os meget til at se jer alle til det første møde i det 
nye rådsår.

Vel mødt!

Bedste hilsner,

Dirigeinstitutionen.
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Foreløbig dagsorden til det konstituerende fælles-
rådsmøde d. 26.02.2014.

01 Konstituering (O+D+B) 
01.01 Optagelse af nye fagråd
01.02 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2014
01.03 Valg af Dirigentinstitution

18:15 - 18:30

02 Formalia (O+D+B)
02.01 Konstatering af quorum
02.02 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 1)
02.03 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 20.11.2013 (O+D) (Bilag 2)

18.30 - 18:40

03 Årsrapport og beretning
03.01 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O)
03.02 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2013 (O) (Bilag 3)
03.03 Den Kritiske Revisions beretning (O)
03.04 Godkendelse af Studenterrådets årsrapport (O+D+B)
03.05 Godkendelse af Forretningsudvalgets beretning (O+D+B)

Pause og aftensmad

18:40 - 19:40

19:40 - 20:10

04 Retningslinjer for rådsåret 2014
04.01 Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet (O+D+B) (bilag 4)
04.02 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (bilag 8)
04.03 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (bilag 5)
04.04 Indkomne forslag

04.04.01 Honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg (O+D+B) (bilag 6)
04.04.02 Forslag til mødekalender for Fællesrådet, efterår 2014 (O+D+B)
(bilag 7)

Pause

20:10 - 21:10

21:10 - 21:20

05 Valg
05.01 Valg til Studenterrådets Formand (O+B) (Bilag 9)
05.02 Valg til Studenterrådets Næstformand (O+B) (Bilag 10) 
05.03 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg 
(O+B) (Bilag 11-12)
05.04 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B)
05.05 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B)
05.06 Valg af 5 medlemmer til Studenterfonden af 1963 (O+B)
05.07 Valg af 2 medlmmer til Valgudvalget (O+B)
05.08 Valg af 1 medlem til AUS Idrætsudvalg (O+B)
05.09 Valg til de politiske udvalg
05.09.01 Valg af op til 13 menige medlemmer til AUPUS (O+B)
05.09.02 Valg af op til 12 menige medlemmer til LUPUS (O+B)

21:20 - 21:50

06 Evt. 21:50 - 21:55

07 Mødeevaluering (udenfor referat) 21:55 - 22:00

Onsdag d. 26.02.2014 kl. 18.15-22.00, Richard Mortensen-stuen, Studenternes Hus, 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

Foreløbig dagsorden:            18.15 - 22.00
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Bilag 1: Forslag til forretningsorden for Fællesrådet

§ 1 Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes med 4 ugers varsel af den afgående Dirigen-
tinstitution 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. Stem-
meret 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, Dirigen-
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tinstitutionen 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.

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. appen-
diks D
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Bilag 2: Referat fra ordinært fællesrådsmøde d. 
20.11.2013

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

01.01 Navnerunde og konstatering af quorum’

 27 mandater repræsenteret ved de fire hovedområder, hvilket betyder at vi er i qourum.

 Sara Hark ARTS, Kristina Christensen ARTS, Benjamin Boelsmand ARTS, Christina Lou-
ise Sørensen ARTS, Alexander Thomsen ARTS, Niels Dahl ARTS, Peter Heuch ARTS, Jeppe 
Kaas ARTS, Lieve Vermeulen ARTS, Laura Munk Pedersen ARTS, Rikke S. Rode ARTS, Kirst-
ine Pedersen ARTS, Anne Engedal ARTS, Andreas B. Olsen ARTS, Rasmus Slot Oeconrådet, 
Mikkel Winding Oeconrådet, Amalie Andersen Psykrådet, Pernille Melander Psykrådet, Nikoline 
Skriver Jurrådet, Bertil Moesgaard Andersen StatsRådet, Marko Heibøll StatsRådet, Steffen 
Lykke Laursen Medicinerrådet, Ellen Hollands Steffensen Medicinerrådet, Kåre Koch Rønnow 
MFSR, Christian Andersen MFSR, Bo Tranberg MFSR, Anja Madsen MoGenS.

01.02 Godkendelse af referat fra den 10.10.13 (Bilag 1) 

 Referater er godkendt af alle. 

01.03 Godkendelse af dagsorden

 Der er ingen kommentarer til dagsordenen. Den er godkendt.

Sager til behandling (O+D+B) 

02.01 Godkendelse af Studenterrådets Budget 2014 (Bilag 2) 

 Der er enkelte kommentarer til budgettet. Der opfordres til, at budgettet fremover viser tal 
en tre fire år tilbage for sammenligningen skyld. Der ønskes også bedre forklaring af de enkelte 
poster. Budgettet vil fremover sættes mere overskueligt op. Budgettet spår underskud i 2014, 
grundet blandt andet Politik Konference på AU og lønoverlap mellem nuværende og fremtidig 
bogholder. Dog minder generalsekretæren om, at vi i 2013 har lavet pænt overskud på Danmark 
Største Fredagsbar og Idrætsdag og at man bestemt håber det bliver lige så godt i 2014. Dog 
spiller vejret på dagen en betydelig rolle og man forholder sig konservativt i budgettet. Det skal 
dog nævnes, at man i år søger flere penge hos AU til at dække faste udgifter, der forventes at 
stige i 2014. Alt i alt bestræbes det at minimere et eventuelt underskud. 

02.02 Nedsættelse af Kommissorieudvalg (Bilag 3) 

 Allan Vesterlund er blevet nedsat af formandskabet. To eller tre møder af et par timer.  

 Benjamin er repræsentant for AUPUS. 

 Der skal vælges fire til seks medlemmer. 

 Kaare stiller op

 Det samme gælder Andreas, Kirstine, Rasmus og Marko.
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 Der er altså stadig en plads ledig.

 De er valgt pr. akklamation 

02.03 Vedtagelse af FR-møder for foråret 2014 (Bilag 4)

 Bilag 4; to datoer – den 26/2 og 9/4. Den 26. februar er konstituerende fællesrådsmøde. 

 Artsrådet; der kommer til at ske rigtig meget i foråret. Vi vil gerne have en dato fra FU, en 
dag reserveret til et ekstra møde. Dette kunne man måske gøre på det konstituerende møde. 

 De to datoer godkendes – med mulighed for at holde en dag i maj åben.

Meddelelser (O) 

03.01 Forretningsudvalget 

 Per: Meget aktivitet i forbindelse med valgkampen. Det er super fedt. Vi har besluttet at  
hæve valgkampskontoen med 10.000. Vi må gerne hæve poster – bare vi informerer jer om det 
;) 

 Den 13. december 13.30 er der juleafslutning for venner af SR. 

 Alexander: Vi søger midler hos andre, DJØF fx

 Processen omkring valget; det har været lidt kaotisk. De to spidskandidater har virkelig 
trukket et stort læs. Tak til dem og alle rundt i fagrådene. Husk dine medstuderende til at 
stemme. 

 Det sidste møde i valgkampsgruppen i morgen, den 21. november. Vi vil preppe folk til at 
stå i valgboder. Alexander vil gerne have en tilbagemelding (mail: alexander@ssr.au.dk). 

 Valgboder; FU og dirigent inst. Har tilbudt at hjælpe i valgboderne rundt omkring. Husk de 
nye på akademisk råd-seminar. 

 Næste fredag: valgfest! Det bliver pisse fedt med mad osv. Send en mail til Sissel (mail: 
Sissel@sr.au.dk) Det er kl. 18.00.

 Det her er det sidste møde før konstituerende fællesrådsmøde. Overvej om I vil stille op 
– tag fat i en fra FU, så vil de give flere informationer. Tak til dirigenterne. Så gi’r de nok en lille 
én. 

03.02 Fagrådsrunde 

ARTS: 

 Siden sidst; vi lavede høringssvar. Det er modtaget ved ledelsen. Vi er spændte på at se, 
hvad der kommer ud af det. Der er netop kommet ny høringsrunde. Vi venter til at valget er slut. 

 Vi havde mødet med dekan, det var ikke super optimistisk. Ledelsen på ARTS har givet 



KONSTITUERENDE FÆLLESRÅDSMØDE

9

op. Der er dog ikke vedtaget noget på AU endnu. Strategien er, at man skal have eksterne folk 
til at brokke sig – man vil ikke selv. 

 Økonomien er lagt over på BSS, forhåbentlig kan de få styr på det. 

 Vi laver valg og mange var af sted på PK. 

Psykrådet:

 Valg og fremdriftsreform. Der er problemer med administrationen. De brokker sig over 
mangel på penge – grundet underskud på ARTS. Det er dog ret nyt, så man vil kigge mere på 
det de næste par dage.

Medicinerrådet: 

 Fremdriftsreform.

 Laver måske ny studieordning på bacheloren. 

StatsRådet:

 Vi er her i dag. 

 Vi laver en masse univalg. 

 Der kommer til at være mange sjove indslag.

 Møde i dec. Om fremdriftsreform.

Jurrådet:

 Vi er i fuld gang med valgkamp. 

 Foredrag af kandidaterne. 

MFSR

 Foredrag om LATEC?

 Nyt program.

 Mandag den 9. er der eksamensforedrag. Ca 300 studerende til begge foredrag. 

 Valg! Vi har ikke kørt så meget valgkamp. Her virker det bedst at gøre det intenst. 

 T-shirts fra aktivitetspuljen. 

 Vi har kun lige haft fremdriftsreformen oppe at vende. 

Mogens: 

 Fagligt og socialt. 

 Vi har været uenige om at føre valgkamp – det kommer vi ikke til. 
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 64.000 til at indrette zoneråd – det er super fedt!

 Generalforsamling om lidt. 

Oeconrådet:

 Valg! 

 Samarbejde med ABC

 Opstillet en masse mennesker. 

 Konstituerende møde i næste møde. 

 En masse penge til studiemiljø.

 Julefrokost i lørdags. 

ABC:

 Valgkamp,

 Forskellige projekter..

03.03 Andre

 Heidi og Andreas vil gøre opmærksom på, at der tirsdag er ”stormøde”, hvor man dis-
kuterer fremdriftsreform og implementering. Der trækkes linjer til KU og man vil prøve at få styr 
på lov, bekendtgørelse og hvad der kan pilles ved – og hvad, der ikke kan pilles ved. KL 16.00 i 
AULA’en. 

 Heidi og Andreas fører valgkamp og det er sgu lidt koldt og lidt hårdt. I er super seje! 
Send et smil fra tid til anden og giv den en ordentlig skalle! 

 Dirigenten siger tak for en glimrende år. 

Evt.

Mødeevaluering (udenfor referat)
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Bilag 3: Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 
2013

Forretningsudvalg og sekretariat i rådsåret 2013
Formand: Per Dalbjerg

Næstformand: Allan Vesterlund Graversen 

Menige medlemmer i Forretningsudvalget: Christian Søgaard-Jensen, Sune Koch Rønnow, 
Dorte Effersøe, Alexander Thomsen og Sissel Sørensen (Startet 19. september 2013)

Generalsekretær: Sarah Momtaz

Kommunikationsmedarbejder: Mie Copsø (Indtil 1. juni 2013), Louise Torp (Startet 1.august 
2013)

Eventmanager: Helene From (Indtil 1. marts 2014), Sara Jeppesen (Startet 1. februar 2014)

Distributions- og kursusansvarlig: Anders V. Andreasen (Indtil 1. juli 2013), Aleksander Kruse 
Olesen (Startet 1. august 2013)

Grafiker: Camilla Engel (Indtil 1. september 2013), Karen Jønsson (Startet 1. september 2013)

Bogholder/Sekretær: Martha Jensen

Indledning
Rådsåret 2013 har været et spændende år for Studenterrådet. 

Fællesrådet nedsatte i april 2013 et stærkt forretningsudvalg, som sammen med Fællesrådet, 
fagrådene og de indvalgte i de politiske udvalg har sikret et højt aktivitetsniveau i Studenterrå-
det. 

Politisk har rådsåret været præget af omfattende reformer på uddannelsesområdet, herunder 
massive nedskæringer, boligmangel i Aarhus og et kommunalvalg. I 2013 er der både blevet ve-
dtaget en SU-reform med generelle nedskæringer på SU’en og en social skævridning, samt en 
fremdriftsreform, der må karakteriseres som den værste reform af uddannelserne i meget lang 
tid. 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 for-
ringelser. 

Internt på AU har året været præget af administrative problemer, som har ramt studerende på 
alle hovedområder, ansættelse af ny rektor og massive besparelser på universitetet. Studenter-
rådet har langtfra været tilfreds med tingenes tilstand på AU, hvilket vi blandt andet har givet 
udtryk for i bestyrelsen, i medierne og til interne møder på AU. 

Til trods for vores høje aktivitetsniveau har vi ikke nået alt, hvad arbejdsplanen for 2013 
foreskrev. Dels fordi der undervejs kom uforudsete arbejdsopgaver, dels fordi vi til tider har 
måttet prioritere mellem opgaverne. En del af de ting, vi som afgående forretningsudvalg vur-
derer stadig er relevante, har vi overført til forslag til arbejdsplan for rådsåret 2014.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg benytte lejligheden til på vegne af det afgående Forretningsud-
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valg at takke for et dejligt år med masser af engagement og gejst. 

På vegne af Forretningsudvalget,

Per Dalbjerg, Formand for Studenterrådet

Politik
Studiejob/SUL

Studenterrådet fortsatte sit arbejde med at sætte fokus på den stigende dimittendarbejdsløshed 
fra det forgangne rådsår i henhold til arbejdsplanen. I politikpapiret ”Studiejob, ikke arbejd-
sløshed” satte Studenterrådet fokus på centrale problematikker, som studerende møder i deres 
vej gennem studierne. I henhold til arbejdsplanen og politikpapiret var en af de centrale opgaver 
lokalt på AU at sætte fokus på de rettigheder, man har som studenterunderviser, instruktor, stu-
dentervejleder mv. 

Det resulterede i første omgang i en diskussion af, hvordan vi skulle gribe problematikken an. 
Først ville vi lokalisere problemerne på AU på de forskellige hovedområder og derefter målrette 
vores fokus til de forskellige hovedområder, hvilket skulle resultere i et stormøde. Her skulle 
Studenterrådet assisteres af SUL (Studenteransattes Landsforbund) og nogle af de lokale fag-
foreninger herunder bl.a. DM og DJØF i opkvalificeringen af de mange engagerede studenter-
ansatte på universitetet. Projektet viste sig hurtigt at være i en for stor størrelsesorden i betragt-
ning af de reformer, som uddannelsessystemet blev præsenteret for. 

Studenterrådet fik derfor kun arrangeret et fællesmøde med SUL med henblik på opstart af en 
lokal SUL-afdeling, der skulle virke som sparring og hjælp for de mange studenteransatte på 
AU, der skulle komme i problemer ift. deres ansættelsesforhold. Der blev derfor hængt plakater 
op rundt om på universitetet samt reklameret via Studenterrådets Facebook profil. Til mødet var 
der desværre ikke kræfter til at opstarte en SUL-AU lokalafdeling, selvom der dukkede mange 
interesserede op. Arbejdet fortsættes derfor med at sætte fokus på studenteransattes rettighed-
er overfor AU’s ledelse, så ansættelses- og lønforhold overholdes indenfor SUL overenskomst.

Boligkampagne

I rådsåret 2013 har arbejdet med boligområdet centreret sig omkring to begivenheder: En kam-
pagne i forbindelse med sommerstudiestart og i forbindelse med kommunalvalget. 

Boligkampagnen i forbindelse med studiestart var en gentagelse af succesen fra foregående år. 
Igen i år viste der sig at være særdeles stor efterspørgsel hos Studenterrådets sofaformidlings-
side, studentcouch.dk. Samtidig oplyste vi nye og gamle studerende om deres rettigheder og 
muligheder på et presset boligmarked. Vi valgte i år at køre sofaformidlingen væsentligt læn-
gere end året før, og hjalp i år over 40 studerende med at finde midlertidig logi. 

Den anden udmøntning af Studenterrådets arbejde med bolig var i forbindelse med kommunalv-
alget. Det lykkedes at få kommunalpolitikere fra alle indvalgte partier med undtagelse af ét til at 
afgive løfter om at arbejde for de studerende. Arbejdet med at forpligte politikerne på en studen-
terpolitisk dagsorden blev igangsat med udgangspunkt i DSFI. Her havde repræsentanter fra 
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alle partier mulighed for at være gæstebartender; samtidig kørte boligkampagnen i forbindelse 
med studiestart, og kulminationen kom i forbindelse med Studenterrådets kommunalvalgsdebat, 
der trak mere end fuldt hus i Stakladen. 

Kommunalvalg

Tirsdag d. 19. november var der valg til kommunalbestyrelserne i alle landets kommuner. Kom-
munalpolitikerne har indflydelse på boligmarkedet lokalt i Aarhus, kvaliteten af den offentlige 
transport, fredagsbarens alkoholbevilling og mange andre ting, som betyder noget for den en-
kelte studerende. Vores udgangspunkt var derfor at få skabt kontakt imellem så mange stud-
erende og lokalpolitikerne som muligt. Vi havde lokalpolitikere fra A, B, C, F, I, O, V og Ø som 
gæstebartendere til Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Vi havde en stand til Studi-
emessen fra Aarhus Ungdoms Fællesråd, som altid var bemandet af mindst to unge kandidater 
fra de tidligere nævnte partier. Torsdag d. 14. november sluttede vi det hele af med et brag af 
en kommunalvalgsdebat i Stakladen. Debatten var med deltagelse af alle partiernes spidskandi-
dater og cirka 600 studerende.

Valg til styrende organer

Valget til de styrende organer var en kolossal succes for Studenterrådet i 2013. Vi vandt begge 
bestyrelsespladser, alle kampvalg til akademisk råd, og tabte kun to studienævnspladser til 
Konservative Studenter. Valgdeltagelsen steg betragteligt i stemmeprocent med 5,76 procent-
point, og i absolutte stemmer hvor 2316 flere stemte i forhold til sidste år. Endvidere valgte flere 
at stemme på Studenterrådet end på de partipolitiske lister, her fik Studenterrådet nemlig cirka 
84% af de afgivne stemmer.

Denne udvikling kan helt og aldeles krediteres fagrådene, som førte en exceptionelt god val-
gkampagne, og bestyrelseskandidaterne, Heidi og Andreas, som begge trak et imponerende 
antal personlige stemmer hjem til Studenterrådet; henholdsvis 1413 og 519 personlige stemmer.

SU og fremdriftsreform

Rådsåret 2013 har været præget af to store uddannelsesreformer: SU-reformen og fremdriftsre-
formen. Begge reformer blev vedtaget i juni 2013, men optakten og den efterfølgende behan-
dling har været meget forskellig. 

I slutningen af rådsåret 2012 blev der gennemført massive protester i mod de bebudede SU-
nedskæringer. På trods af dette blev der i Folketinget aftalt en gennemgribende reform af SU-
systemet, der blandt andet betød at man fremover kun kunne få SU til et halvt år ekstra udover 
normerede tid. 

Fremdriftsreformen var langt mindre i fokus i starten af året, selvom denne i sig selv er langt 
mere alvorlig end SU-reformen. Den har endvidere været kendetegnet af en lang behandlings-
tid, hvor de endelige bekendtgørelser først lå klar i slutningen af december, med i ikrafttræden 
for visse dele den 1. januar 2014 og for de resterende dele 1.august 2014. Det har gjort det 
meget vanskeligt at melde klart ud hvilke konsekvenser reformen for. 

I mellemtiden eskalerede situationen, da ledelsen på KU i november udsendte et forslag til 
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implementering af fremdriftsreformen. Studenterrådet ved Københavns Universitet var hurtige 
til at reagere på forslaget, og indkaldte til stormøder og demonstrationer. I starten af november 
havde vi besøg af ministeren, der kom for at diskutere undervisningskvalitet. Allerede inden stod 
det dog klart for os, at debatten ville komme til at handle mest om fremdriftsreformen. Minis-
teren kunne ikke svare klart på de mange kvalificerede spørgsmål, der kom fra det overfyldte 
auditorium. Ugen efter afholdte vi derfor et stormøde om reformen med 500 deltagere. Dette 
blev startskuddet på vores kampagne, der rummede plakatstorme, flyeruddeling og to dem-
onstrationer. Det massive pres har betydet, at reformen er blevet udskudt et år for allerede 
indskrevne studerende. Kampen for en god implementering er dermed ikke slut, og vi venter i 
skrivende stund på implementeringsstrategien fra AU’s ledelse.

Danske Studerendes Fællesråd (DSF)

Samarbejdet med DSF har i rådsåret været præget af SU/Fremdriftsreformen. Møderne i LU 
(Levevilkårspolitisk Udvalg), UPU (UddannelsesPolitisk Udvalg) og LF (Landsforum) har meget 
haft fokus på de igangværende reformer, hvorfor vi selvfølgelig også har været repræsenteret til 
samtlige møder. Alligevel lykkedes det at sætte en proaktiv dagsorden og udvikle politik, hvilket 
på forårets politikkonference mundede ud i et politikpapir om finansiering af uddannelserne i 
Danmark. På efterårets politikkonference blev der behandlet og vedtaget to politikpapirer, et om 
kvalitet og talentudvikling og et om SU. Efterårets politikkonference er også ramme for valg i 
DSF, og her blev Jakob Ruggaard og Rasmus Markussen fra Aarhus genvalgt som henholdsvis 
formand og næstformand. Heidi Klokker blev valgt som menigt mellem til landsforum og Sune 
Koch Rønnow udpeget som formel repræsentant for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. 
Overordnet set blev det et år, hvor Aarhus har lagt meget arbejde i DSF, men også et år, hvor 
det daglige arbejde i DSF har været tættere knyttet til Aarhus end nogensinde tidligere.

Organisatorisk
Fællesrådet

Der har i dette rådsår været afholdt tre ordinære Fællesrådsmøder og ét konstituerende Fælles-
rådsmøde. Fællesrådet har på alle møder været i quorum, hvilket er et resultat af flere års arbe-
jde, som har betydet at Fællesrådsmøderne i dag er præget af stor deltagelse og aktivitet. 

Fællesrådsmøderne har i 2013 haft stor værdi i forhold til at udstråle sammenhængskraft i or-
ganisationen. 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. 

Fællesrådet har bl.a. i 2013 vedtaget en statutændring, hvor man rykkede det konstituerende 
fællesrådsmøde til ultimo februar for at skabe et bedre arbejdsflow i Forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget

På det konstituerende Fællesrådsmøde i april 2013 blev der valgt 6 forretningsudvalgsmedlem-
mer. Per Dalbjerg (Formand), Allan Graversen Vesterlund (Næstformand), Christian Søgaard-
Jensen, Dorte Effersøe og Alexander Thomsen. På det ordinære Fællesrådsmøde i september 
2013 blev Sissel Sørensen indsuppleret i Forretningsudvalget. 
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Forretningsudvalget har afholdt ugentlige forretningsudvalgsmøder af minimum halvanden times 
varighed, undtagen i perioderne 25. juni til 12. august og 20. december til 12. januar. Forret-
ningsudvalget har været enormt arbejdsdueligt og kompetent i hele året trods den store arbe-
jdsbyrde. 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

Rådsåret 2013 har været præget af megen udskiftning på sekretariatet. I marts blev der ansat 
en ny generalsekretær, Sarah Momtaz. Herefter fulgte en mindre lavine af opsigelser og nyan-
sættelser. 

Studenterrådet fik i 2013 ny kursus-og distributionsansvarlig, ny kommunikationsansvarlig, 
ny grafiker – og senest, i februar, ny eventmanager. Altså er stort set hele sekretariatet blevet 
skiftet ud. Kun Martha holder skansen endnu, desværre takker også hun snart af efter mere end 
10 års tro tjeneste. Vi ønsker hende og de andre forrige ansatte al held og lykke i fremtiden og 
takker for godt samarbejde. 

Heldigvis er nye ansatte ikke en dårlig ting – tværtimod! Det giver en frisk pust til organisa-
tionen. Med et nyt og åbent sekretariat følger også gentænkning af sekretariatets opgaver og 
varetagelsen af dem. Der følger et nyt sammenhold, da alle skal finde sin plads. Traditioner og 
vaner genovervejes og, hvor der er brug for det, skiftes de ud med nye veje. Således er der nu 
på sekretariatet ansat Aleksander, vores distributions- og kursusansvarlig, Louise, vores kom-
munikationsansvarlig, Karen, vores grafiker, undertegnede og Sara, vores ny eventmanager 
samt Tom, vores salgsansvarlige, og Martha, vores bogholder. Alle studentermedarbejderne er 
ansat 10 om ugen, undtagen Sara, der er ansat på 15 timer. Vi har ikke tænkt os at ansætte en 
salgsansvarlig, som vi havde det i 2012. Tom klarede opgaverne glimrende med hjælp fra sekre-
tariatet generelt. 

Levevilkårs- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet (LUPUS)

LUPUS har i det forgangne år fortsat arbejdet med at sætte fokus på boligproblemerne i studi-
estarten, den høje dimittendarbejdsløshed, SU-reform, fremdriftsreform m.m. med varierende 
succes, samt ad hoc politiske emner. LUPUS er det udvalg i Studenterrådet, der egenrådigt kan 
bestemme Studenterrådets politiske linje, og har derfor også været ombejlet. Folk har særligt i 
det første halve år følt sig forpligtet på at dukke op, diskutere og udføre den politik, Studenterrå-
det har lavet. Udover de inddragende elementer har udvalget også formået at producere politik, 
aktivitet og opkvalificere de aktive. 

I dette rådsår satte LUPUS fokus på kommunalvalget i november 2013, hvor LUPUS arrang-
erede den største paneldebat i Aarhus med de ledende kommunalpolitikere, herunder også 
borgmester Jacob Bundsgaard (S). Studenterrådets andet fokus under valgkampen var de store 
udfordringer, som Aarhus har angående offentlig transport. I den anledning blev et politikpapir 
”God og billige offentlig transport til studerende” udviklet i LUPUS.

AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet (AUPUS)

AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet udgør Studenterrådets internt koordinerende og strate-
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giudviklende politiske udvalg. AUPUS fornemmeste opgave er at koordinere indsatsen i uni-
versitetetsbestyrelsen og rektorale udvalg, samt at samle og kvalificere studienævns- og aka-
demisk råds-arbejde.

Arbejdet i AUPUS har i rådsåret 2013 været kendetegnet af efterårets rektorskifte og de efterføl-
gende ændrede politikker og arbejdsformer, samt de annoncerede besparelser på AU.

I august 2013 fik Aarhus Universitet en ny rektor, Brian Bech, hvilket gav nye muligheder for at 
bygge et samarbejde op. Relativt tidligt blev det klart for AUPUS, at flere ting ville blive revideret 
og/eller optimeret på AU, hvilket kunne ses ved fokus på tilfredsheden ved formelle organer og 
ved universitetet generelt.

AUPUS har i forhold til politikudvikling afholdt en række temaaftener, og har været med til at 
udforme Studenterrådets valgkampsgrundlag og arbejdsplan. På AUPUS’ temaaftner har udval-
get diskuteret finansiering, kvote 2 og meget andet. To gange har AUPUS mødtes og diskuteret 
fremtidsvisioner med udgangspunkt i oplæg holdt henholdsvis af den afgående Rektor Lauritz B. 
Holm og DSF’s næstformand og uddannelsespolitiske ordfører, Rasmus Markussen.

Desværre har øget pres på de formelle organers beslutningskompetence, gjort arbejdet i de 
formelle organer mere uigennemskueligt og afventende. Dette pres er kommet fra folketinget 
og ministeriet, et område som AUPUS traditionelt ikke har arbejdet synderligt med, her tænkes 
blandt andet på fremdriftsreformen, timetalstælling og trusler om politiske indgreb om hvilke 
uddannelser udbydes. Ministeriets og folketingets pres bliver formentligt ikke mindre i den kom-
mende tid og derfor bliver AUPUS nød til at orientere sig mere, om det nationale arbejde. Trods 
dette har AUPUS været et velfungerende politisk udvalg, der hjalp de formelt valgte repræsent-
anter med at tale de studerendes sag og fremme de studerendes interesser.

Universitetsbestyrelsen

Bestyrelsesarbejdet i rådsåret 2013 tog sit afsæt i en afstemning om universitetets strategi frem 
mod 2020.

Strategien indeholdte et massivt fokus på elite- og talentforløb og tegnede et billede af et uni-
versitet der fokuserede på de 5 % bedste studerende både fagligt og økonomisk. Vi studerende 
ønskede ikke at tilkendegive vores opbakning til et sådan universitet. Derfor stemte vi imod 
strategien og indgik i dialog med ledelsen. Det er på baggrund af den dialog, at vi nu har elite 
og talentforløb der kan søges af alle.

Som tidligere nævnt fik universitetet en ny rektor i august 2013. I ansættelsesprocessen ar-
bejdede vi aktivt i både ansættelsesudvalg og Uni-Best-netværket. Vi er overbeviste om, at vi 
ansatte den bedste mand til jobbet, og kan allerede nu se resultatet af at have ansat en mere 
studentervenlig rektor. I forbindelse med Brians tiltrædelse arbejdede vi aktivt for, at Brian skulle 
igangsætte en evaluering af den faglige udviklingsproces. Resultaterne af medarbejdernes 
psykiske arbejdspladsvurdering talte sit tydelige sprog - den faglige udviklingsproces var en 
tidligere rektors mislykkede prestigeprojekt.

Vi fik en evaluering af den faglige udviklingsproces, og i forhandlingerne herom sikrede vi stu-
denterinddragelse i evalueringsprocessen, mulighed for at ændre alle elementer af FUP(inklusiv 
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studienævnsstruktur på ARTS som var et kardinalpunkt i forhandlingerne om FUP i 2011), op-
prioritering af uddannelsesområdet og en plads i ansættelsesudvalget ved ansættelse af en ny 
prorektor for uddannelse.

Foruden vores indsats omkring strategi, rektoransættelse og evaluering af den faglige ud-
viklingsproces har vi i rådsåret 2013 gennemført et massivt lobbyarbejde. Fra juni måned til 
december måned 2013 lobbyerede vi aktivt for flere midler til opkvalificering af undervisere. 
Lobbyindsatsen kulminerede ved budgetforhandlingerne i december måned. Her ønskede Aar-
hus Universitets ledelse at afsætte 100 ekstra mio. til strategiske satsninger hos universitetsle-
delsen. Vi var generelt kritisk overfor ideen om, at fjerne midler ude i forsknings- og undervis-
ningsmiljøerne for at universitetsledelsen kunne få flere penge at lege med. Da det viste sig, at 
vi i forhandlingerne ikke kunne få ledelsen til at droppe ideen om de ekstra 100 mio. kr. valgte 
vi at stemme imod det samlede budgettet. Undervejs i processen lobbyerede vi dog fortsat for 
at få flere midler til opkvalificering af undervisere. Ledelsen endte med at imødekomme dette og 
gav os 25 mio. kr. til opkvalificering af undervisere. 

Endelig skal det nævnes, at vi i hele rådsåret 2013 har lobbyeret for retningslinjer imod frikøb af 
forskere. Det er endnu ikke lykkedes at få vedtaget sådanne retningslinjer. Det er dog lykkedes 
at få sat frikøb af forskere og problemerne med at få midler fra eksternt finansieret forskning-
sprojekter over i undervisningen, på dagsordnen. Vi er derfor overbeviste om, at lobbyindsatsen 
kan og vil give resultater, såfremt vi fortsætter indsatsen i det kommende rådsår.

Studienævn og Akademisk Råd

Studenterrådet arbejder fortsat med at opkvalificere repræsentanterne i studienævn og de 
akademiske råd. Den 5. december afholdte vi et seminar for de nyvalgte til akademisk råd. Her 
blev der erfaringsudvekslet på tværs af de akademiske råd og arbejdet med forskellige cases og 
problemstillinger. Seminaret forløb godt, men på grund af stormen Bodil oplevede vi mandefald 
på dagen.

Forretningsudvalget er i gang med at planlægge dette forårs studienævnsseminar for de indval-
gte, men dette har endnu ikke været afholdt på redaktionstidspunktet. 

Fagrådsarbejde

Fagrådenes tilstedeværelse lokalt på universitetet forankrer Studenterrådet på hele univer-
sitetet. Fagrådene har vist deres styrke i forbindelse med universitetsvalget, kampen mod frem-
driftsreformen og en række andre arrangementer gennem rådsåret 2013. Mobilisering til seriøst 
politisk, organisatorisk og socialt arbejde har kendetegnet fagrådene. Mange fagrådsaktive har 
også ydet en kæmpe indsats i forbindelse det nationale arbejde i Studenterrådet, og igen i år 
var Aarhus-delegationen den største ved årets politikkonferencer i DSF. 

Traditionen tro afholdt Studenterrådet en fagrådshyttetur. Turen gik denne gang til Borg-
mestergården ved Mesing. Programmet for årets hyttetur gik fra uddannelseskvalitet på lokalt 
universitetsniveau over DSFs perspektiver på kommende studenterpolitiske udfordringer og til 
en beretning om studenterpolitiske forhold i Palæstina. Udover det politiske program bliver der 
også fyret godt op i brændeovnen, bagt, brast, kogt, stegt og brilleret med naturens gaver til 
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skønne retter og efterfølgende hygget med quiz og fest.

Kommunikation
Studenterrådet har i 2013 arbejdet på at nå ud til endnu flere studerende i vores kommunika-
tion. Derfor har vi blandt andet arbejdet på en ny hjemmeside, som skal gøre det nemmere for 
den enkelte studerende at følge med i Studenterrådets arbejde og holde sig opdateret om ak-
tiviteter og arrangementer i Studenterrådet. Den nye hjemmeside får også en udvidet engelsk 
version, som skal gøre det mere håndterligt for udvekslingsstuderende at benytte sig af Studen-
terrådets hjælp og følge med i, hvad Studenterrådet foretager sig. Vores håb er, at hjemmesiden 
fremover vil blive benyttet jævnligt af de studerende på Aarhus Universitet. Hjemmesiden for-
ventes endeligt færdig ultimo februar. 

Derudover har vi genoptaget nyhedsbrevet, der udkommer én gang om måneden. Nyhedsbrevet 
giver en hurtig opdatering på Studenterrådets igangværende og fremtidige aktiviteter, og også 
her er det vores håb at nå ud til så mange som muligt, så der bliver skabt større bevidsthed om 
Studenterrådets daglige arbejde og om vores tilbud til studerende.

Derudover fik vi i løbet af 2013 en ny grafiker, som er rigtig kompetent og god til at nytænke 
vores designs, så både den nye hjemmeside, plakater og vores sider i Delfinen har fået en lille 
makeover og er blevet mere up to date.

I september afholdte vi en læserbrevsdag som optakt til kommunalvalget. Denne skulle opkvali-
ficere de frivillige i forhold til at skrive politiske indlæg i diverse aviser. Desværre var der kun få, 
der deltog, men forretningsudvalget lægger op til, at ideen videreføres i det kommende rådsår.

I forbindelse med rådsårets demonstrationer og kampagner har det vist sig, at de sociale medier 
har en enorm betydning for vores evne til at kommunikere bredt ud til et stort antal studerende. 
Dette har vi i forretningsudvalget forsøgt at udnytte, men må konstatere, at vores indsats på de 
sociale medier kan systematiseres mere fremadrettet.

Aktivitetspuljen
Studenterrådet har i rådsåret 2013 uddelt støtte til 17 aktiviteter/foreninger. Disse var til et 
pilotprojekt ”Ideer i verden” arrangeret af idehistorisk fagudvalg, foredraget ”Barsel eller Big 
Business” afholdt af forening KØN, en studenterkonference afholdt af Religionsvidenskabeligt 
Fagråd, opstart af foreningen NOVA, fagrådsintroduktion afholdt af Klassisk Fagudvalg, en 
kampagne afholdt af MFSR, faglig dag afholdt af Statsrådet, opstart af forening AUSS - Aar-
hus Universitets Samfundsøkonomiske Selskab, faglig dag afholdt af Religionsvidenskabeligt 
Fagråd, opstart af foreningen International Politik Nu, studietur afholdt af Religionsvidenska-
beligt Fagråd, intromøde afholdt af Historisk Fagudvalg, Forskerrunde afholdt af Oeconrådet, 
opstartsmøde for Fagudvalget for Filosofi, det tværfaglige arrangement SundDag, et fagligt 
møde om besparelser afholdt af Oeconrådet, samt seminaret ”Religion på tværs” afholdt af Reli-
gionsvidenskabeligt Fagråd. 

Økonomi
Studenterrådet har haft et godt år rent økonomisk. Først og fremmest fik man flere penge, da 
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man til det konstituerende fællesrådsmøde 2013 besluttede, at halvdelen af bestyrelseskandi-
daternes honorar ville gå til Studenterrådet. Hermed kunne man bruge flere penge på politik, 
kampagner og møder. 

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag blev et fantastisk arrangement, ikke mindst grundet 
det gode vejr! Studenterrådets sekretariat og forretningsudvalg samt styregruppe havde lagt sig 
i selen for at planlægge og afholde det omfattende arrangement. DSFI gav et rigtig pænt over-
skud, der deles med Aarhus Universitetssport.  

Studiemessen gav også et flot overskud, dog ikke så stort, som man havde budgetteret med. 
Grunden hertil findes i beslutningen om, helt ekstraordinært, at fejre Studiemessens 25-års ju-
bilæum, hvor man skejede lidt ud, og blandt andet afholdt et regulært festfyrværkeri af en mes-
semiddag. I 2014 er der dog budgetteret med, at messen bliver ligesom i 2012.

Studenterhåndbogen, kursusvirksomheden og Delfinen bærer alle økonomisk præg af krisen. 
Det er svært at hente annoncer ind i disse tider. Vi har primo 2014 skiftet trykkeri, hvorfor der 
forventes betydeligt lavere trykomkostninger i 2014, disse var for høje i 2013. Kursusvirksom-
heden stod i 2013 og står stadig over for mange udfordringer. Det er svært at få fyldt kurserne 
op, fordi mange kurser bliver udbudt andre steder. Økonomisk fungerer kursusvirksomheden 
ikke godt nok. Vi er klar til at tage kampen op, og vil kæmpe for nye initiativer og gentænke kur-
susvirksomheden, målgruppe osv. 

Alt i alt har 2013 været et godt økonomisk år. Vi har haft stor succes med services og har prior-
iteret politk højt! Vi glæder os til et nyt og spændende rådsår.  

Større arrangementer
Studiemessen

Året 2013 blev et rigtigt godt år for Studiemessen. Vi havde, trods halvdårligt vejr, et bedre 
besøgstal end nogensinde før, hvilket resulterede i yderst tilfredse studerende, kunder og 
gæster. Ligesom tidligere år blev messen også brugt som et springbræt for politik. Studenter-
rådets egen messestand havde i år fokus på offentlig transport og forhold for cykelister i Aar-
hus. Standene dannede således baggrund for samtaler med mange interesserede studerende. 
Uddannelsesminister Morten Østergaard, borgmester Jacob Bundsgaard og rektor Brian Bech 
Nielsen besøgte også alle studiemessen, og på den måde blev studiemessen også i 2013 en 
platform for lobbyaktivitet.

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag

Dette års udgave af Danmarks Største fredagsbar og Idrætsdag bød på en kombination af 
videreførelse af traditioner og nytænkning, bl.a. i form af flytning af ølbowling-området, hvilket 
gav et helt nyt lounge-område om aftenen, hvor der på storskærm blev livetransmitteret fra den 
store scene.

1200 glade idrætsudøvere startede dagen med at dyste mod hinanden i diverse idrætsgrene. 
I løbet af dagen strømmede cirka 10.000 studerende til pladsen for at tage del fredagsbaren 
med både ølbowling-turnering, koncerter og afterski-bar med DJ’s. Både nye og gamle initiativer 
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blev afholdt med stor succes. Store navne som Flødeklinikken, GoGo Berlin og Reptile Youth 
spillede på den store scene og afsluttede festen med et brag.  Danmarks Største Fredagsbar 
og Idrætsdag var derfor en udpræget succes, og mange studerende nød det store og professio-
nelle arrangement.

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag er et så stort arrangement, at 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 vi håber, at mange vil deltage i udviklingen af Danmarks 
Største Fredagsbar og Idrætsdag for 2014.

Northside

Grundet underskud hos NorthSide 2012, fik vi i 2013 ikke den aftale, vi gerne havde set. Vi fik i 
2012 et betydeligt honorar, men i 2013 var beløbet reduceret til 37.500 kr. Vi havde 90 dygtige 
frivillige med på festivalen og bemandende hele fire barer. Per og Sarah fungerede som ba-
ransvarlige i de to store barer, mens Allan var teamleder i de to små. Forretningsudvalget lagde 
en stor mængde arbejde i projektet. Det har senere været diskuteret, om man har lagt for stort 
arbejde i projektet, der relativt til arbejdsmængden ikke giver tilfredsstillende politisk output. I 
2014 har vi sammen med Studenterhus Aarhus og VIAVAR forsøgt at maksimere honoraret, da 
NorthSide (med blandt andet vores hjælp) landede sig et pænt overskud på 6 millioner kroner. 
Dette overskud føler vi os berettede til at tage del i. I 2014 vil Forretningsudvalget og gener-
alsekræteren lægge færre kræfter i selve bararbejdet – forstået på den måde, at vi ikke vil mel-
de os som barchefer, hvilket viste sig at være særdeles tids- og energikrævende. Til gengæld 
håber vi på, at få en bedre politikplatform, da den var skuffende i 2013. 

Helt overordnet var oplevelsen med NorthSide 2013 dog god. De frivillige var glade, og Studen-
terrådets aktive blev rystet godt sammen. Derfor vil vi også meget gerne deltage i NorthSide 
igen i 2014. Vi ser frem til en god festival med godt fællesskab og sjove oplevelser.  I år får vi 
muligheden for at samle ikke mindre end 120 frivillige, hvorfor det er oplagt at have flere ”ryste
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Bilag 4: Arbejdsplan 2014

Indledning
En dynamisk politisk organisation som Studenterrådet kræver et løbende fokus på poli-
tiske emner, der berører særligt udsatte grupper af studerende eller rammer samtlige 
studerende på Aarhus Universitet. Arbejdsplanen skal sikre, at Studenterrådet prioriterer 
sine ressourcer, og at organisationen favner fra det helt fagnære til det nationale niveau. 
På denne måde kan vi som studenterråd opnå størst mulig indflydelse og samtidig eft-
erleve de i statutten fastsatte formål, nemlig at varetage de studerendes faglige, økono-
miske og sociale interesser. 

Politik
Levevilkårspolitik

Rådsåret 2014 bliver på levevilkårsområdet et både spændende og udfordrende år. Det 
bliver året hvor vi ser de første effekter af reformerne fra 2013. Det bliver også året hvor 
det nyvalgte byråd i Aarhus påbegynder deres arbejde med mulighed for lobbyindsats 
fra Studenterrådets side til følge. Samtidig er der valg til Europa-Parlamentet i maj. I en 
tid hvor uddannelse fylder mere og mere på den europæiske dagsorden, er det selvføl-
gelig en platform, hvor vi som studenterråd skal være til stede. 

I forbindelse med Europa-Parlamentsvalget i maj skal forretningsudvalget sætte ud-
dannelse på dagsordenen i debatten, eksempelvis ved at afholde en paneldebat, hvor 
uddannelse er et tema. Løfterne på bolig- og transportområdet, der blev givet i kommu-
nalvalgskampen, skal vi holde politikerne op på via en lobbyindsats i det kommende år. 
På det levevilkårspolitiske område skal de politiske udvalg det kommende år indtage en 
mere aktiv rolle og i stigende grad udvikle ny politik. De politiske udvalg skal selv sætte 
rammerne for en efterårskampagne og en eventuel studiestartskampagne.

Uddannelsespolitik

AU står i den situation, at man bliver nødt til at gennemføre store besparelser i det kom-
mende år. I denne forbindelse bliver det en vigtig opgave for Studenterrådet at sørge for, 
at besparelserne får så få konsekvenser for de studerende og for studielivet som muligt. 
Samtidig skal Studenterrådet forberede sig på en ny akkrediteringslov, fremdriftsrefor-
men og på, at øgede besparelser træder i kraft. Det er alfa og omega, at det gode studi-
emiljø ikke bliver prisen, vi som studerende kommer til at betale. Det er derfor vigtigt, at 
Studenterrådet bliver ved med at sætte fokus på dette og spille en aktiv rolle i at sætte 
studiemiljø på dagsorden I 2014 skal der ligeledes gennemføres en studiemiljøunder-
søgelse og den faglige udviklingsproces skal revideres. Begge ting skal Studenterrådet 
prioritere og få sat sit fingeraftryk på. 
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Derfor vil forretningsudvalget:

• … videreføre protesterne imod fremdriftsreformen i samarbejde med DSF og landets 
øvrige studenterråd.

• … være aktivt i DSFs arbejde med akkreditering og begynde at forberede sig til ak-
krediteringsarbejdet her på AU, som vil foregå i 2015.

• … arbejde for, at universitets nuværende interne besparelser og ministeriets kontinuer-
lige besparelser rammer de studerende så lidt som overhovedet muligt.

• … deltage aktivt i den offentlige debat på universitetet, særligt med henblik på den 
nyeste udvikling indenfor sektoren.

• … gennemføre en kampagne om studiemiljø, som delvist tager udgangspunkt i SMU-
midlerne og fordelingen heraf.

• … forpligte sig til at indgå i arbejdet med den ny studiemiljøundersøgelse, samt involv-
ere sig i processen omkring den forestående organisatoriske og strukturelle ændring på 
universitetet.

Studenterrådets koordinationsarbejde 

En særlig udfordring i Studenterrådet er at koordinere og tage stilling til organer på 
mange forskellige niveauer. Det kræver evnen til at håndtere store mængder af kom-
pleks information og til at få den relevante information sendt de rigtige steder hen. Ar-
bejdet i DSF og i bestyrelsen giver adgang til meget viden, som kan gavne det lokale 
fagrådsarbejde, ligesom der lokalt fremkommer information, der kan være til stor gavn i 
arbejdet i DSF og i bestyrelsen. De politiske udvalg spiller derfor en central rolle i organ-
isationen, da det er her udvekslingen af denne information sker. 

Forretningsudvalget og de politiske udvalg vil derfor:

• … sikre at møderne i de politiske udvalg fungerer optimalt; møder skal indkaldes ret-
tidigt, være forberedte og beslutningsdygtige.

• … deltage i alle DSFs udvalgs- og landsforummøder, såvel som så mange temamøder, 
konferencer og andre begivenheder i DSF-regi som muligt.

• … binde begivenheder og sager i de politiske udvalg op på arbejdet i DSF.

• … følge Uni-Best-netværkets (Et netværk for de studerendes repræsentanter i univer-
sitetsbestyrelserne) arbejde og hvor det giver mening, integrere dette i organisationen.

• … sikre, at arbejdet i bestyrelsen bliver koblet op på arbejdet i de politiske udvalg, 
fagrådene og forretningsudvalget.

• … sikre assistance til studienævns- og akademisk råds-repræsentanter.
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• … afholde opkvalificerende seminarer under forudsætning af, at der bevilliges midler 
hertil af universitetet.

Organisation
Fagråd

Fagrådenes tilstedeværelse lokalt på universitetet forankrer Studenterrådet på hele 
universitetet. Den daglige kontakt til fagrådene går igennem forretningsudvalget. Det er 
forretningsudvalgets opgave at bistå fagrådene med sparring og ideudvikling, både poli-
tisk og organisatorisk. Erfaringsudveksling fagrådene imellem samt sociale aktiviteter 
imellem fagrådenes medlemmer er ligeledes forretningsudvalgets opgave at facilitere. 

Derfor vil forretningsudvalget:

• … arrangere en hyttetur med både politisk og socialt indhold.

• … afholde en erfaringsudvekslingsdag med oplæg fra forskellige fagråd.

• … arbejde for, at alle fagråd deltager i fællesrådsmøderne

Valgkamp

I de seneste år er Studenterrådets valgindsats steget i omfang og resultat. I år vil Stu-
denterrådet fastholde det gode resultat og bevare indsatsen på det nuværende niveau. 
Valgkampen 2014 skal selvfølgelig tage udgangspunkt i at sikre de to studenterpladser 
i bestyrelsen, men samtidig skal Studenterrådet i højere grad understøtte fagrådenes 
valgkamp for studienævns- og akademisk rådspladser. For at undgå en uhensigtsmæs-
sig stor arbejdsbelastning i efteråret skal arbejdet med valget starte allerede i foråret. 
Valgkampens primære mål er at vinde alle de studerendes pladser i bestyrelsen til Stu-
denterrådet. Valgkampens sekundære mål er at sikre, at så mange pladser i studienævn 
og akademisk råd som muligt går til fagråd tilknyttet Studenterrådet. 

Forretningsudvalget vil derfor arbejde for:

• … at ingen studienævn efter valget har tomme pladser til studerende.

• … at forberede valget i foråret og understøtte arbejdet i valgkommissionen.

Frivillige i SR
Den store arbejdsbyrde forbundet med diverse arrangementer, kampagner og univer-
sitetsvalget er kun muligt at løfte med hjælp fra alle de mange engagerede og hårdtarbe-
jdende frivillige tilknyttet Studenterrådet. At være frivillig i Studenterrådet kan være sjovt, 
men også lærerigt, og som frivillig er det muligt at udbygge sit sociale netværk, tilegne 
sig nye kompetencer og lære at udvikle politik. Derfor skal forretningsudvalget sørge for 
at tilbyde opkvalificerende arrangementer og sociale aktiviteter til alle vores frivillige.

Strategiske samarbejdspartnere
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Studenterrådet får tilført stor værdi gennem sit samarbejde med forskellige strategiske 
partnere. En værdi, som giver sig udtryk i adgang til ekspertviden og øget politisk slag-
kraft både lokalt og nationalt. Dette være sig dels samarbejdspartnere som de aka-
demiske fagforeninger og lokale interesseorganisationer, dels de andre organisationer 
i den samlede Elev- og Studenterbevægelse, samt eksperter på relevante områder. 
Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal derfor vedligeholde og, i det omfang det 
skønnes nødvendigt, udbygge forholdet til relevante samarbejdspartnere. Forretningsud-
valget skal invitere relevante samarbejdspartnere til Studenterrådets arrangementer og 
på den måde styrke båndet til dets samarbejdspartnere.

Kommunikation

God kommunikation er essentiel for Studenterrådet. Det sikrer, at alle studerende kan 
følge med i de daglige gøremål i Studenterrådet. Samtidig sikrer det, at Studenterrådets 
mange events bliver synlige for studerende på hele universitetet. I forbindelse med dem-
onstrationerne mod fremdriftsreformen viste de sociale medier sig effektive til at sprede 
budskaber og til at aktivere og mobilisere studerende på meget kort tid. I det kommende 
år skal forretningsudvalget derfor, i samarbejde med sekretariatet, arbejde videre med at 
udvikle Studenterrådets kommunikationsplatforme, både på de sociale medier, i Delfinen 
og i nyhedsbrevet etc. Forretningsudvalget forpligtes til at udarbejde en kommunika-
tionsstrategi for hele Studenterrådets kommunikationsplatform. Forretningsudvalget skal 
arrangere minimum én læserbrevsdag, som både opkvalificerer kursisterne, og giver en 
konkret anledning til at få skrevet nogle gode læserbreve.
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Bilag 5: Forslag til retningslinjer for den kritiske revision

Det indstilles, at Den Kritiske Revision udover at følge statutten skal aflægge en halvårsberet-
ning til Fællesrådet på det første møde i efterårssemesteret i rådsåret 2014.

Forslagsstiller: Afgående Forretningsudvalg

Motivation: For at Fællesrådet i tilstrækkelig grad kan have en rolle i Studenterrådets over-
ordnede 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
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Bilag 6: Forslag til honorar til Studenterrådets Forretning-
sudvalg 

Det indstilles hermed, at Studenterrådets Forretningsudvalg i rådsåret 2014 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 2013, hvilket anses som 
passende.
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Bilag 7: Forslag til mødekalender for Fællesrådet, efterår 
2014

Forretningsudvalget foreslår følgende datoer for afholdelse af fællesrådsmøder i efteråret 2014:

Torsdag d. 25. september: Ordinært fællesrådsmøde

Torsdag d. 20. november: Ordinært fællesrådsmøde

Yderligere har Fællesrådet ønsket at der reserveres en dato i forårssemeteret, hvor det er mu-
ligt at afholde et ekstra fællesrådsmøde, hvis det vurderes nødvendigt. Dato som reserveres til 
dette foreslås som værende:

Onsdag d. 7. maj: ordinært fællesrådsmøde
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Bilag 8: Forslag til kommissorier for de politiske udvalg

AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet (AUPUS)
Kommissorium 2014

Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. 
Kommissoriet er vedtaget af Fællesrådet d. 26. februar på det Konstituerende Fælles-
råds-møde.

Relevante bestemmelser fra statutten

§30 stk. 6: Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger mindst én sekretær til hvert ud-
valg.

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. 26. februar 2014

Beføjelser

Udvalget giver mandat til Studenterrådets repræsentanter i Aarhus Universitets bestyr-
else og Studenterrådets medlemmer af rektorale udvalg, samt udvalg på universitetsniv-
eau 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 studi-
enævn og akademiske råd. Politikpapirer skal endeligt vedtages i LUPUS.

Udvalget har beføjelse til at skrive høringssvar rettet til styrende, formelle og uformelle 
organer på Aarhus. Høringssvarene 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 Fællesrådet.
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Arbejdets omfang

Udvalget skal som minimum holde formøder til alle bestyrelsesmøder. Heraf følger, at 
mødeplanen lægges ved rådsårets start med hensyntagen til mødeplanen for Aarhus 
Universitets bestyrelse. Udvalget skal igennem sit arbejde, muligøre løbende koordin-
ering imellem studentermedlemmerne i de fire akademiske råd, samt imellem de aka-
demiske rådsmedlemmer og studenterrepræsentanterne i bestyrelsen. 

Dagsorden og bilag skal være udsendt i rimelig tid, hvilket fastlægges nærmere i forret-
ningsordenen. 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 nødvendigvis 
stemmeret:

• Alle studenterrepræsentanter i akademiske råd

• Alle studenterrepræsentanter i AU forum for Uddannelse

• Alle studenterrepræsentanter fra rektorale udvalg og arbejdsgrupper på universitetsniv-
eau

Sammensætning og konstituering

AUPUS består af op til 16 medlemmer:

• Studenterrådets 2 repræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse er fødte medlemmer 
af AUPUS. 

• Op til 13 menige medlemmer, valgt af Fællesrådet. Det tilstræbes, at alle hovedom-
råder er repræsenteret blandt medlemmerne.

• Forretningsudvalget udpeger 1 udvalgssekretær iblandt sig, på det førstkommende for-
retningsudvalgsmøde 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 fælles-
rådsmøde. 

Blandt de 2 repræsentanter i universitetsbestyrelsen, vælges en udvalgsleder. Udval-
gssekretæren og udvalgslederen udgør udvalgets ledelse. Udvalgsledelsen har ansva-
retfor mødeindkaldelse, -forberedelse, -afholdelse og -offentliggørelse af vigtige beslut-
ninger.
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Koordinering med andre organer

Udvalgsledelsen er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, LUPUS og an-
dre relevante organer.

Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet (LUPUS)
Kommissorium 2014

Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. 
Kommissoriet er vedtaget af Fællesrådet d. 26. februar på det Konstituerende Fælles-
rådsmøde.

Relevante bestemmelser fra statutten

§30 stk. 6: Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger mindst én sekretær til hvert ud-
valg.

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. 26. februar 2014

Beføjelser

Udvalget udpeger og giver mandat til Studenterrådets repræsentanter i Danske Studer-
endes Fællesråd, herunder:

• En levevilkårspolitisk ordfører, der er forpligtet til at deltage i DSFs levevilkårspolitiske 
udvalg. Denne person vælges på baggrund af indstilling fra FU. 

• En uddannelsespolitisk ordfører, der er forpligtet til at deltage i DSFs uddannelsespoli-
tiske udvalg. Denne person vælges på baggrund af indstilling fra FU. 
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• Et medlem af Landsforum (udpeges november for perioden primo februar til ultimo 
januar).

• De delegerede til DSFs politikkonferencer, herunder en delegationsleder, der har ans-
var for at lede SR/AUs delegation.

Udvalget udvikler og godkender politikpapirer, der er gyldige indtil de revideres eller 
forkastes af LUPUS eller Fællesrådet. Politikpapirer sendes efterfølgende til fagråd-
srepræsentanter i fællesrådet med tilbud om oplæg herom. 

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 Student-
errådets vedtagne politik og må som minimum ikke stride herimod.

Udvalget har beføjelse til at udvikle strategi rettet mod andet end styrende, formelle ogu-
formelle organer på Aarhus Universitet.

Udvalget har beføjelse til at igangsætte kampagner og aktiviteter i relation til studer-
endes forhold.

Medlemmer af LUPUS kan ikke bindes af andre organer i Studenterrådet og står udeluk-
kende til ansvar overfor Fællesrådet.

Arbejdets omfang

Udvalget skal som minimum holde formøder til alle møder i landsforum og forud for Poli-
tikkonferencerne i DSF. Heraf følger, at mødeplanen lægges ved årets start med hen-
syntagen til mødekalenderen i DSF. 

Dagsorden og bilag skal være udsendt i rimelig tid, hvilket fastlægges nærmere i forret-
ningsordenen. 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:

• Op til 12 menige medlemmer, valgt af Fællesrådet. Det tilstræbes, at alle hovedom-
råder er repræsenteret blandt medlemmerne.

• Forretningsudvalget indstiller kandidater til 1 uddannelsespolitisk ordfører, 1 levevilkår-
spolitisk 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 for-
retningsudvalgsmøde efter det konstituerende fællesrådsmøde.

LUPUS konstituerer sig på førstkommende møde efter det konstituerende fælles-
rådsmøde. På mødet vælges blandt udvalgets medlemmer én udvalgsleder. Det til-
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stræbes, at udvalgslederen ikke samtidig er medlem af Forretningsudvalget. Udval-
gssekretæren og udvalgslederen udgør udvalgets ledelse. Udvalgsledelsen har ansvaret 
for mødeindkaldelse, -forberedelse, -afholdelse og-offentliggørelse af vigtige beslut-
ninger.

Koordinering med andre organer

Udvalgsledelsen er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, AUPUS og an-
dre relevante organer.
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Bilag 9: 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 valgkommis-
sionen.

Medlemmer af dirigentinstitutionen må ikke holde mandater i fællesrådet eller sidde i forretning-
sudvalget. 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 fredags-
bar, studenterhåndbogen, samarbejdet med kommunen, eksterne bestyrelsesposter, samarbej-
det 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 sty-
rende 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. Valgkommis-
sionen er beskrevet i statuttens kapitel 10: http://www.sr.au.dk/sr/da/om-studenterradet/
statutter#kapitel10.
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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 gennem-
syn 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 beskre-
vet i statuttens kapitel 11: http://www.sr.au.dk/sr/da/om-studenterradet/statutter#kapitel11.

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 sag-
sområderne sker ved behandlingen af kommissorier på det konstituerende fællesrådsmøde.

Der skal til Studenterrådets politiske udvalg vælges medlemmer til de politiske udvalg i overens-
stemmelse med de kommissorier, der vedtages på det konstituerende fællesrådsmøde. Stu-
denterrådets 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 kon-
torets drift.

Idrætsudvalget består af en formand, udpeget af rektor på Aarhus Universitet, fire bestyrelses-
medlemmer, som vælges blandt repræsentanter fra de 14 medlemsklubber og et medlem, ud-
peget af Studenterrådets fællesråd. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt på det årlige repræsent-
antskabsmøde, og vælges for en 2-årig periode.
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Idrætsudvalget holder møde 8 – 10 gange årligt.

Studenterfonden af 1963

Der skal til Studenterfonden af 1963 vælges 5 medlemmer. Fondens fundats kan læses på 
http://www.au.dk/da/71-08.htm

Valgudvalget

Der skal til Valgudvalget vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter. Valgudvalget er det organ der 
fastsætter rammerne for valget til AUs styrende organer.
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Bilag 10: Opstilling til Formand for Studenterrådet

Jeg, Allan Graversen Vesterlund, stiller hermed op som formand for Studenterrådet. Jeg er 28 
år gammel og studerer erhvervsøkonomi med europastudier som sidefag på 6. semester. Siden 
13. marts 2012 har jeg siddet i Studenterrådets forretningsudvalg og blev i november samme år 
valgt til næstformand for Studenterrådet. 

Jeg opstiller til posten som formand, fordi jeg tror på, at arbejdet i Studenterrådet gør en forskel 
for alle studerende. Studenterrådets opgave er at varetage de studerendes faglige, økonomiske 
og sociale interesser. For at løfte denne opgave kræves hårdt arbejde, og fokus på den politiske 
verden, som Studenterrådet er en del af. Vi har for eksempel i forbindelse med studiestarten 
set, at Studenterrådet kan være dagsordenssættende i Aarhus. Vi har allerede i dag et velfun-
gerende samarbejde med kommunens forvaltning, men lobbyarbejdet overfor de enkelte politik-
kere kan bestemt styrkes. Noget jeg vil arbejde hårdt for det kommende år.

De sidste to år har jeg arbejdet med flere af vores serviceaktiviteter; særligt Studiemessen og 
Studenterhåndbogen har haft mit fokus. I min tid i Studenterrådet har jeg også arbejdet med 
politikudvikling både lokalt i de politiske udvalg og nationalt i DSF. For mig at se er vores or-
ganisation stærkest, når vi formår at sammentænke politik og service. Serviceaktiviteterne er 
en uvurderlig platform for vores politiske arbejde, som vi desværre nogle gange glemmer. Vi 
har en unik organisation, som kan lave kampagner, udvikle politik, lobbyere og samtidig levere 
serviceydelser til den enkelte studerende. Hvis vi formår at sammentænke alle delene, kan vi 
imidlertid i højere grad udnytte vores potentiale. Dette potentiale vil jeg, som formand, gøre mit 
bedste for at udnytte.

Med mig som formand vil I få en visionær og erfaren formand med fokus på at sammentænke 
politik med vores serviceaktiviteter.

Jeg håber derfor, I vil vælge mig til formand for Studenterrådet.

Såfremt I har spørgsmål til min opstilling eller andet, er I velkomme til at kontakte mig på allan@
sr.au.dk eller på telefon: 28 60 99 96.
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Bilag 11: Opstilling til Næstformand for Studenterrådet

Ærværdige Fællesråd

Jeg, Sune Koch Rønnow, stiller op til næstformandsposten. Jeg er 25 år og læser Klassisk 
Arkæologi på 8. Semester.

Da jeg startede på AU anede jeg ikke noget om Studenterrådet, men endte med at blive delvist 
presset til stille op til studienævnet, som andre i Fællesrådet sikkert også har oplevet.

Jeg var så heldig at begynde min studienævnsperiode, under implementeringen af den Faglige 
UdviklingsProces i vinteren 2011. Jeg oplevede FUP, som kvalmende og umyndiggørende ved, 
at studienævnsmøderne gik mindre og mindre ud på faglige diskussioner og på at indrette ud-
dannelser. Studienævnet blev snarere et organ, hvor man skulle kæmpe mod ledelsen for basal 
medindflydelse. Min oplevelse endte med at være, at det simpelthen er nødvendigt at sparke 
røv også uden for studienævnet.

Det var sådan det gik til, at jeg blev aktiv i Artsrådet og derigennem fællesrådet. Både i Artsrå-
det, Fællesrådet og Studenterrådets forretningsudvalg har jeg oplevet, på engang, hvor let og 
svært det er at få indflydelse, samt hvor kort eller lang tid det kan tage at lave reelle forbedring-
er.

Studenterrådet står i en besværlig situation, hvor organisationen er blevet stærkere og mere 
sammenhængende, men samtidig står over for et øget pres. Et pres som kommer til udtryk i 
blandt andet fremdriftsreformen og besparelserne. Et pres, som stiller Studenterrådet i den 
prikære situation at skulle forsvare studerenes vilkår, snare end at forbedre dem. Det er vigtigt, 
vi bliver ved med at kæmpe og gør os selv dagsordensættende.

Studenterrådet står i en organisatorisk svær situation, hvor blandt andet besparelser på Stu-
denterrådet kræver, at vi bliver bedre til at lave penge, samtidigt med, at vi skal blive bedre til 
at bruge de penge, som vi har. Samtidig skal Studenterrådet blive bedre til at udnytte de mange 
kræfter, som ligger i fagrådene og de frivillige. Desuden truer fremdriftsreformen de aktive i 
studenterpolitik lige så meget som alle andre studerende, og præcist hvordan Studenterrådet 
fungerer, skal gentænkes.

På trods af problemerne er mit indtryk, at Studenterrådet står ligeså stærkt som, eller måske 
stærkere end, vi har gjort førhen. Personligt er jeg forhåbningsfuld for fremtiden og tror på, at vi 
sammen, kan tegne et stærkt Studenterråd med en tydelig politisk toning og skabe de bedst mu-
lige vilkår for de studerende – hvilket jeg i hvert fald vil kæmpe for skulle jeg blive næstformand.

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
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Bilag 12: Opstilling Studenterrådets Forretningsudvalg

Mit navn er Sissel Sørensen og jeg genopstiller hermed til Studenterrådets Forretningsudvalg. 
Jeg er 24 år gammel og læser uddannelsesvidenskab på 6. Semester. Siden maj 2012 har jeg 
været aktiv i studenterpolitik, og blev i september 2013 valgt ind i forretningsudvalget efter, at 
jeg flyttede fra AU i Emdrup til Aarhus. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i løbet af efteråret har haft meget travlt på Studen-
terrådsgangen med både kommunalvalg, bestyrelsesvalg, politikkonference og fremdriftsreform. 
Ikke desto mindre har det givet mig endnu mere blod på tanden, i forhold til at fortsætte arbe-
jdet, der i 2014 ikke bliver mindre omfangsrigt. God kommunikation er essentielt i de perioder, 
hvor vi har flere kampagner kørende på én gang. Jeg vil i det kommende år derfor arbejde for 
at kommunikationen mellem Studenterrådet og fagrådene, men også mellem Studenterrådet og 
den almene studerende, bliver styrket og mere klar.

Studenterrådet er kendetegnet ved, at have rigtig mange dygtige studenterpolitikere, som er 
dagsordenssættende, både lokalt og nationalt. For mange af de gamle i organisationen bliver 
dette året, hvor stafetten skal gives videre. Jeg anser det som et stort tab, hvis den enorme 
viden, som de sidder inde med, ikke bliver videregivet. Vi skal derfor i det kommende år arbejde 
med, at få opkvalificeret de mange nye i de politiske udvalg, så vi også fremadrettet kan være 
dagsordenssættende.

Med håb om et godt valg,

Sissel Sørensen

Såfremt I har nogle spørgsmål til min opstilling eller andet, er I mere end velkomne til at skrive 
til mig på sissel@sr.au.dk eller ringe på 2851 6559.
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Bilag 13: Opstilling til Studenterrådets Forretningsudvalg

Ærede Fællesråd.

Mit navn er Alexander B. Thomsen, jeg studere uddannelsesvidenskab og er 27 år. Jeg tillader 
mig hermed at genopstille til forretningsudvalget i Studenterrådet ved Aarhus Universitet.  

I min gymnasietid var jeg elevrådsformand, formand for DGS region Viborg, næstformand i 
Thisted gymnasium og HF’s bestyrelse og præsident i Thisted Brewers, en amerikansk fodbold-
klub.

Siden efterårssemesteret 2012 har jeg været engageret i studenterpolitik på Aarhus Univer-
sitet, dels i AUPUS og på Arts bl.a. som valgt til akademisk råd. Fra d. 10. april 2013 har jeg 
siddet i Studenterrådets forretningsudvalg. Mine primære arbejdsområder har været AUPUS 
orienteret, omkring studiemiljø, fagrådshyttetur, akademisk rådsseminar og universitetsvalg. 
Jeg var så heldig at træde ind i en stærk organisation i 2013 og håber fortsat at kunne være 
med til at udvikle og styrke Studenterrådet. I år bliver der udført en studiemiljøundersøgelse på 
Aarhus Universitet, den håber jeg at få mulighed for at arbejde med i samarbejde med andre 
fra Studenterrådet. Som konsekvens af Aarhus Universitets økonomiske situation kan vores 
uddannelseskvalitet komme under pres. Jeg ønsker fortsat at være med til at sætte fokus på 
og modarbejde forringelser og vil arbejde for at Studenterrådet samler de studerende i denne 
kamp. 

På nationalt plan er vi som studerende under pres og jeg ønsker fortsat at bidrage til kampen 
mod fremdriftsreform og andre politiske tiltag som forringer vores uddannelses- og levevilkår. 
Studenterrådet ved Aarhus Universitet er en central spiller i DSF samarbejdet og vi har mange 
gode kræfter der arbejder aktivt i DSF. Jeg har deltaget i de politikkonferencer der har været 
mens jeg har været aktiv, i sommerkursus og til andre DSF arrangementer, og ønsker fortsat 
at bakke op om vores arbejde på national plan. I forhold til kampagner og andre tiltag fra DSF 
mener jeg at vi bør fortsætte den pragmatiske linje vi har kørt i 2013. 

Det har været sjovt, udfordrende og stressende på den gode måde at være med i Studenterrå-
dets daglige ledelse og jeg håber at kunne fortsætte det arbejde. 


