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Referat Fællesrådsmøde d. 5. november 2015 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1. Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Tilstedeværende med mandat: 

Pernille Madsen (ARTSrådet), Alice Sahinkuye (ARTSrådet), Rikke Rode (ARTSrådet), Daniel Slater 

(ARTSrådet), Carina Nielsen (ARTSrådet), Søren S. (ARTSrådet), Andreas Olsen (ARTSrådet), Jeppe Kaas 

(ARTSrådet), Martin Duus (Oeconrådet), Nanna Winther (Statsrådet), Johanne H. Hansen (JURrådet), 

Katharina Nielsen (JURrådet), Joachim Mikkelsen (ABC), Rasmus Schou (CC), Tine S. (CC), Isabella 

Møller (CC), Eske Pedersen (MFSR), David Houborg (BFU), Andreas Kristensen (DSR/ING), Dannie 

(DSR/ING), Daniel H (DSR/ING), Laura Ryø (MoGens). 

 

Suppleanter: 

Thomas Nielsen (ARTSrådet), Sune Koch Rønnow (ARTSrådet), Emil Outzen (Oeconrådet), Simon 

Rasmussen (Statsrådet), Amalie Andersen (Psykrådet). 

 

Tilstedeværende uden mandat: 

Lau Keiding (ABC), Mathias Wagner (Statsrådet), Sarah Yde Junge (Statsrådet), Alexandra Bruun 

(JURrådet), Rasmus Riis (DSR/ING), Rasmus Hansen (BFU), Pernille Kjeldgaard (DSR/ING), Cecilie Hvid 

(DSR/ING), Nana Bouvin (BFU), Mads Warming (BFU/SR), Søren Noer (DSR), Lieve Vermeulen (2. 

dirigent), Esben Andersen (1. dirigent), Kåre Koch Rønnow (Chefdirigent).  

 

Der er 27 tilstedeværende med mandat fra tre hovedområder hvorfor quorum er konstateret. 

 

1.2. Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 25. september (O+D+B)  

(Bilag 1) 

Ingen kommentarer til referatet. Referatet er godkendt. 

 

1.3. Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Følgende punkter blev tilføjet dagsordenen: 

2.4: Midlertidigt budget 

 

 

2. Sager til behandling 
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2.1. Mødekalender for december og 2016 (Bilag 2) (O+D+B) 

Mødekalenderen er godkendt. 

2.2. Univalg (O) 

Mads H. fra FU fortæller om, hvad der sker i forbindelse med univalget. Der har været plakatstorm, og 

plakater er hængt op på uni. Hvis man mangler plakater, eller har et sted hvor man gerne vil have nogle op, 

så må man meget gerne henvende sig til FU. 

Der er lavet facebook event: Jeg stemmer til uni-valget. Man må meget gerne deltage og invitere sine venner 

til at deltage over facebook.  

Lieve og Sarah har også en facebook side i forbindelse med deres kandidatur til bestyrelsen. 

I morgen klokken 12 på valgsekretariatet er tilmeldingsfristen til at stille op til valget. 

Næste møde i valgkampsgruppen er tirsdag fra 16.00-18.00.  

Oversigter over hvem der står i valgbod hvornår skal ligeledes sendes senest tirsdag. 

 valgevaluering@sr.au.dk er en mail, der åbnes, når valget er slut. Hertil kan man skrive, hvis man har 

forslag til forbedringer til næste års valg. 

 

Lieve og Sarah vil meget gerne komme til fagrådsmøder og fortælle lidt om sig selv og bestyrelsesarbejdet. I 

så fald så kontakt dem gerne. 

 

Fredag den 27. november holder SR valgfest. Alle er velkommen. 

 

2.3. Nedsættelse af Kommissorieudvalg (Bilag 3)(O+B) 

I SR har vi de to politiske udvalg AUPUS og LUPUS. Kommissorieudvalget tager stilling til, hvad der 

fungerer godt ved disse udvalg, og hvad der evt. skal forbedres. Der afholdes tre møder, som ligger inden det 

konstituerende fællesrådsmøde.** 

Der skal vælges 4-6 medlemmer på mødet i dag. Max to fra hvert hovedområde.  

Reglerne til kommissorievalget jf. bilag 3 er til afstemning. Reglerne vedtages. 

 

Følgende stiller op på mødet: 

Jeppe Kaas (Artsrådet) 

Daniel Slater (Artsrådet) 

Sarah Junge (Statsrådet) 

Emil Outzen (Oeconrådet) 

Kåre Koch Rønnow (MFSR) 

De fem er valgt pr akklamation.  

mailto:valgevaluering@sr.au.dk
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2.4. Midlertidigt budget 

Den økonomiske praksis der tidligere har været, i forhold til at beslutte budget i december er egentligt 

statutstridigt. Dog giver det mening, at budget vedtages inden vi går ind i et nyt regnskabs år. Fremadrettet 

skal statutten ændres, så der skrives ind, at nyt budget skal vedtages i december. Lige nu står der dog, at 

budgettet skal vedtages på det konstituerende fællesrådsmøde i februar. 

 

Indstillingen er derfor i år, at FU bruger 2015 budgettet som rettesnor i de første to måneder i 2016.  

Der er opbakning til dette fra de kritiske revisorer. 

Forslaget bliver enstemmigt godkendt 

 

 

2.5. Servicestrategi (Bilag 4) (O+D) 

Sune fortæller om servicestrategien. Servicestrategien udløber til konstituerende møde, så derfor tages den 

op nu, så en ny kan vedtages. Sune gennemgår ændringsforslagene (Se ændringsforslag i bilag 5). 

 

 

Pause 

CC har afleveret et mandat og artsrådet har fået udleveret et mandat. 

 

 

2.5 Vedtagelse af Servicestrategien (B) 

 

Ændringsforslag 1 

Linje 72 til 73 

Ændres: 

Samtidig giver DSFI en platform for SRs politiske aktiviteter overfor de tusindvis af deltagende studerende. Således 

kobles SRs services med SRs politik på tværs af de indirekte og direkte interesser for de studerende. 

Til: 

Samtidig giver DSFI en platform for Studenterrådets politiske aktiviteter overfor de tusindvis af deltagende studerende. 

Studenterrådets platform på DSFI skal i lige så højgrad, som den fungerer politisk, også fungerer som en stærk visuel 

etablering af genkendelighed af Studenterrådet og vores organisation. Således kobles Studenterrådets serviceaktiviteter 

med Studenterrådets politik på tværs af de indirekte og direkte interesser for de studerende. 

Motivation: Vi har haft et meget stort fokus på politik. Dette er godt, men synlighed og tag ejerskab over arrangementet 

er mindst lige så vigtigt. 

Stiller: Forretningsudvalget 
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Afstemning: for 22, imod 0, blankt 0 

 

Ændringsforslag til ændringsforslag 2: 

100.000 ændres til 0 kroner. 

Forslaget bliver dermed ”(…) mellem 0 og 250.000 over ti år.”  

Afstemning: for 20, imod 4, blankt 2 

 

Det nu ændrede ændringsforslag 2 

Linje 84 til 85 

Ændres: 

Økonomisk: Minimum et nul-resultat, dog meget gerne et overskud der kan reintegreres i arrangement og i 

de politiske aktiviteter på arrangementet 

Til: 

Økonomisk: Et samlet overskud på mellem 0 og 250.000 over ti år 

Motivation: Det er rart med et mere håndgribeligt mål, som ikke på samme måde er overfølsomt overfor vind 

og vejr. Beløbet svar cirka til det, som vi i dag reintegrere. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 22, blankt 0, imod 0  

 

 

Ændringsforslag 3 

Linje 86 

Ændres: 

Deltagermæssigt: 15.000 tilmeldinger på Facebook, hvor 50 % af “måske” regnes med.  

Til: 

Deltagere: At der er 20.000 unikke besøgende til arrangementet. 

Motivation: Selvom det er let at tælle folk på facebook, men ikke særligt retvisende. Desuden har vi nået 

vores målsætning om 15.000, derfor sætter vi den op. Vores nuværende målsætning er sat udfra dette års 

DSFI, som vi mener, er hvad arrangementet kan klare. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 22, blankt 0, imod 0 

 

Ændringsforslag 4 

Linje 124 

Ændres: 

Alle steder, hvor pakken deles ud, præsenteres SR af FU-medlemmer eller Generalsekretæren 
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Til: 

Til alle rusuger, hvor pakkerne uddeles, præsenteres SR af enten en fra FU, bestyrelsen eller Generalsekretæren. 

Motivation: Vi har gjort brug af bestyrelsesmedlemmerne tidligere og de vil gerne, så hvorfor ikke. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 22, blankt 0, imod 0 

 

Ændringsforslag 5 

Linje 146 til 150 

Ændres: 

Det er en god mulighed, for at nå ud til unge og studerende vi ikke altid rammer. Derudover bidrager Studenterrådets 

involvering i arrangementet til udbredelsen af kendskabet til vores organisation. Ved at få vores logo på barer og telte, 

får vi vist hvem vi er til en større gruppe mennesker. Internt styrker involveringen i Northside Festival også 

Studenterrådet gennem en styrkelse af netværket. Studenterrådet kan tilbyde sine aktive medlemmer billetter til en 

festival, og disse får mulighed for, at arbejde sammen og lære hinanden at kende. Studenterrådets aktiviteter på 

Northside Festival skal også generere penge til Studenterrådets yderligere aktiviteter. 

Til: 

Derfor skal vi arbejde på at styrke Studenterrådets visuelle platform på Northside Festival og brugen af festivalen som 

visuel platform, hvilket derfor skal være en del af forhandlingerne mellem Studenterrådet og Northside Festival. Internt 

styrker involveringen i Northside Festival også Studenterrådet gennem en styrkelse af netværket.  Studenterrådet kan 

tilbyde sine aktive medlemmer billetter til en festival, og disse får mulighed for at arbejde sammen og lære hinanden at 

kende. Studenterrådets aktiviteter på Northside Festival skal også generere penge til Studenterrådets yderligere 

aktiviteter og en ansat til at lave vagtplaner, derfor er det vigtigt Studenterrådet blive betalt nok til både at få et 

overskud og have en ansat.  

Motivation: Det har vist sig en for stor administrativ byrde selv at stå for alle vagtplanerne, derfor vil vi tage 

konsekvensen og hyre en ansat. Ligeledes har vi været for dårlige til at blive på Northside, hvilket vi derfor skal 

prioritere det. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 21, blankt 1, imod 0 

 

Ændringsforslag 6 

Linje 153 til 154 

Ændres: 

Derudover skal arrangementet muliggøre at Studenterrådet får adgang til en platform, der kan bruges til udvikling og 

til at kommunikere politik. 

Til: 

Derudover skal arrangementet muliggøre at Studenterrådet får adgang til at etablere en visuel genkendelighed på 

festivalen. 
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Motivation: I sidste revision aftale vi, at vi ville fokusere på at give frivillige en fed oplevelse og visuel genkendelighed. 

Vi mener, at dette ændringsforslag er i ånd med det oprindeligt besluttede. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 22, blank 0, imod 0 

 

Ændringsforslag 7 

Efter linje 154 

Tilføjes: 

Planlægningen og udførelsen af Studenterrådets deltagelse i arrangementet skal udføres af en nedsat gruppe med en 

ansat tovholder. 

Motivation: Det er vores udkast til, hvad der kunne gøre processen bedre og mere effektiv for alle parter. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 22, blank 0, imod 0 

 

Ændringsforslag 8 

Linje 167 til 178 

Ændres: 

Rammer 

Studiekalenderen har tidligere år krævet større investeringer fra SR for at kunne fortsætte, og det er således hvert år 

fremadrettet en forudsætning for at kalenderen kan gå i trykken, at der ligger dokumentation for at den som minimum 

kan nå et økonomisk break-even. 

Studiekalenderen udkommer hvert år i forbindelse med studiestarten (medio august måned), og distribueres i 10.000 

eksemplarer i Aarhus og 10.000 eksemplarer i andre universitetsbyer i Danmark. 

Der skal som minimum være sider om Studenterrådet og vores aktiviteter i Aarhus-udgaven, og vores logo på forsiden 

af alle udgaver. 

Målsætninger 

• Generere kr. 100.000 i overskud. 

• Et fast flerårigt kontraktligt samarbejde med Studenterrådene eller studenterorganisationerne ved andre universiteter 

i Danmark omkring de 10.000 ikke-Aarhus udgaver. 

Til: 

Rammer: 

Studiekalenderen er udliciteret til Studenterrådets salgsansvarlige. I aftalen modtager Studenterrådet 30.000 årligt og 

står for distributionen af studiekalenderen. 

Studenterrådet modtager hvert år sine eksemplarer op til Studiestart. Studiekalenderen skal distribueres i 

Studiestartspakkerne og til Studiemessen. De eventuelt resterende uddeles løbende. 

Målsætninger: 

Give en fast indtjening på 30.000 om året til Studenterrådet. 

Studiekalenderne uddeles gennem studiestartspakkerne og til Studiemessen 
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Motivation: Der stod før, at hvis kalenderen holdt op med at være økonomisk rentabelt, så skulle den sløjfes. Det blev 

også tilbød vore sælger at drive den, mod at vi fik 30.000 årligt. Det er den bedste handel, som vi kan få. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 21, blankt 1, imod 0 

 

Ændringsforslag 9 

Linje 203 

Ændres: 

Plakatservice skal som minimum tilbydes 3 gange pr. semester.  

Til: 

Plakatservice uddeles gennem Studenterrådets distributionsaftale og skal hjælpe med at finansiere denne. Plakatservice 

uddeles alle gange, hvor Delfinen uddeles. 

Motivation: Vi mener, at Plakatservice har været lidt uden formål og dette er en god kobling og formål for 

Plakatservice. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 20, blankt 1, imod 1 

 

Ændringsforslag til ændringsforslag 10 

Linje 13 - 15 

Ændres 

Ydermere skal der tilbydes politisk, så som kurser omkring akkreditering og fremdriftsreform, organisatoriske, så som 

universitetsvalg eller kurser til foreninger, og studieunderstøttende kurser, så som perfektionstrang og 

stresshåndteringskurser. 

Til 

Der skal tilbydes politiske kurser, for eksempel om akkreditering og fremdrifsreformen, organisatoriske kurser, for 

eksempel om universitetsvalget eller kurser til foreninger, og studieunderstøttende kurser, som for eksempel om 

perfektionstrang og stresshåndtering.  

Motivering: 

Mundtligt 

Afstemning: for 20, blankt 1, imod 1 

 

 

Det nu ændrede ændringsforslag 10 

Linje 208 til 223 

Ændres: 

Kursusvirksomheden 

Bidrager til formål 
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Studenterrådets Kursusvirksomhed bidrager til de studerendes faglige interesser igennem kurser, der oplyser og 

opkvalificerer de studerende indenfor studierelevante emner. Kursusvirksomheden bidrager samtidig til de studerendes 

økonomiske interesser, ved at sikre adgangen til billige studierelevante kurser.  

Kursusvirksomheden er derudover med til at udbrede kendskabet til Studenterrådet og Studenterrådets øvrige 

aktiviteter. 

Rammer 

Det er vigtigt, at kurserne er prisfastsat ud fra det princip, at de skal koste så lidt som muligt, uden at det medfører at 

de giver underskud. Alle kurser skal, så vidt muligt, udbydes mindst 2 gange årligt.  

For at sikre, at kursusvirksomheden udbreder kendskabet til Studenterrådet, skal en fra Studenterrådet visuelt være til 

stede til alle kurser.  

Indenfor rammerne af denne vedtagne strategi, kan kursusvirksomheden både organiseres som en selvstændig forening, 

med mulighed for støtte fra f.eks. kommunen, eller som en integreret servicedel i Studenterrådet som de øvrige 

serviceaktiviteter.  

Målsætninger 

• 250 kursister årligt. 

• Øget markedsføring af kursusvirksomheden. 

(Fortsættes) 

Ændringsforslag 10 (Fortsat) 

Til: 

Kursusvirksomheden 

Bidrager til formål 

Studenterrådets kursusvirksomhed skal bidrage til de studerendes faglige interesser igennem kurser, der oplyser og 

opkvalificerer de studerende indenfor studierelevante, politiske, organisatoriske eller alment interessante emner. 

Kursusvirksomheden bidrager samtidig til de studerendes økonomiske interesser ved at sikre adgangen til billige 

studierelevante kurser. Derudover skal den udbrede kendskabet til Studenterrådets øvrige aktiviteter.  

  

Rammer  

Kursusvirksomheden skal kvalificere Studenterrådets aktive og studerende på Aarhus Universitet både politisk, 

organisatorisk og studieunderstøttende. Studenterrådets kursussektor skal i udgangspunktet ikke at tjene penge på sine 

frivillige, men derimod kvalificere frivillige, hvilket medfører kurser forsøges at blive udbudt billigst muligt, gerne 

gratis. 

Der skal tilbydes politiske kurser, for eksempel om akkreditering og fremdriftsreformen, organisatoriske kurser, for 

eksempel om universitetsvalget eller kurser til foreninger, og studieunderstøttende kurser, som for eksempel om 

perfektionstrang og stresshåndtering.  

Alle kurser skal, så vidt muligt, udbydes mindst 2 gange årligt, og den udstrækning det giver mening, så skal der 

forsøges at finde samarbejdsparter til kurserne, som kan hjælpe med kvalifikation og afholde eventuelle udgifter. 

Kursussektoren styres af en bestyrelse, som er nedsat af Fællesrådet, hvor Forretningsudvalget og Sekretariatet også 

sidder med. Studenterrådets kursusvirksomhed administreres som en selvkørende forening. 

Målsætninger  
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Tilbyde studerende politiske, organisatoriske og studieunderstøttende kurser 

En tæt på udgiftsneutral kursussektor 

Kvalificering af frivillige 

Hvervning af frivillige 

Motivation: Vores kursussektor har været overset længe. Den rummer et stort potentielle, som vi lige nu ikke er gode 

nok til at bruge. Vi mener, fra Forretningsudvalgets side, at dette vil ændre kursussektorens struktur, således at den får 

de bedste mulige rammer. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 20, blankt 2, imod 0 

 

Ændringsforslag 11 

Efter linje 234 

Indsættes: 

Delfinen skal også være nemt tilgængeligt digitalt - også på smartphones og tablets. Det er dog vigtigt, at denne øgede 

fokus på digitalisering ikke fører til udvanding af den trykte udgave. 

Motivation: Digitalisering er fremtiden, men det ville ødelægge bladet, hvis det ikke har et fast trykt format. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 22, blankt 0, imod 0 

 

Ændringsforslag 12 

Linje 236 

Ændres: 

Skal minimum gå i nul, og et evt. overskud reintegreres som investering i Delfinen. 

Til: 

Delfinen skal ikke have et større underskud end -25.000. 

Motivation: Det er vidst en tand mere realistisk, end at delfinen skal gå i nul. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 21, blankt 1, imod 0 

 

Ændringsforslag 13 

Efter linje 238 

Indsættes: 

Specialehåndbog: 

Bidrager til formål: 

Specialet er for de fleste studerendes vedkommende den største opgave, som de kommer til at skrive og enden på deres 

studietid. Desværre oplever mange studerende, at det er en krævende og prøvende proces, hvor de ofte står lidt for 

alene. I tråd med Studenterrådets formål, om at varetage de studerendes faglige og sociale interesser, skal 
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Studenterrådet udgive en Specialehåndbog, hvor specialestuderende kan få faglige råd, oplysninger om ens rettigheder, 

information om, hvor man kan få vejledning, samt læse andres erfaringer. 

Rammer: 

Specialehåndbogen skal skrives og lanceres i rådsåret 2016. Specialehåndbogen skal være gratis tilgængelig på 

Studenterrådets hjemmeside og i trykt form ved henvendelse på Studenterrådets sekretariat. 

Hvert følgende år skal kommunikationsgruppen kigge på Specialehåndbogen og sikre, at den er opdateret, samt 

undersøge behovet for at få trykt nye. 

Målsætninger: 

Speciale Håndbogen skal, som minimum genere et nul resultat. 

En ajourført Specialehåndbog 

Kan hentes gratis på nettet eller på Studenterrådets Sekretariat 

Motivation: Vi har tidligere haft en specialehåndbog. Denne er gammel og ikke særlig anvendelig længere. Idéen var 

dog god og derfor vil vi gerne relancere den. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 20, blankt 2, imod 0 

 

Ændringsforslag 14 

Linje 271-272 

Ændres: 

Strategien skal vedtages på Fællesrådsmødet den 18/9 2012, og er som en overgangsbestemmelse gældende 3 rådsår 

frem, målt fra rådsåret 2013/2014s påbegyndelse. 

Til: 

Strategien er vedtaget på Fællesrådsmødet den 18/9 2012 og genbehandlet og forlænget på Fællesrådsmødet den 4/11 

2015. Strategien er gældende 3 år frem og skal genbehandles og eventuelt forlænges i efteråret 2018. 

Motivation: Det giver mening, at vi opdaterer årstallene. Desuden har vi præciseret, at det servicestrategien ikke skal 

behandles på konstituerende møde - hvor vi i forvejen har rigeligt, som vi skal behandle. 

Stiller: Forretningsudvalget 

 

Afstemning: for 22, blankt 0, imod 0 

 

Ændringsforslag 15 

Linje 2 - 3  

Ændres: 

Studenterrådet er en organisation præget af stor personaleudskiftning, og en mangel på en langvarig plan for udviklingen af 

Studenterrådets service aktiviteter. 

Til: 

Studenterrådet er en organisation præget af stor personaleudskiftning, og det er derfor en god ide at have en langvarig plan for 

udviklingen af Studenterrådets service aktiviteter. 

Motivation: 
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Nu har vi haft en plan siden 2012 og der er derfor ikke længere mangel på en plan for udviklingen af studenterrådets service 

aktiviteter. Men det er stadigvæk en god ide at have en plan for udviklingen af studenterrådets service aktiviteter. 

Stiller: Artsrådet. 

Afstemning: for 22, blankt 0, imod 0 

 

 

Afstemning for den nu ændrede servicestrategi: for 22, blankt 0, imod 0 

 

 

3. Oplæg (O+D) 

3.1. Ph.d. Politik, univalg og Northside (Bilag eftersendes) (O) 
 

4. Meddelelser 

4.1. Forretningsudvalget (O)  

Der har været afholdt demonstration mod uddannelsesbesparelser. Det gik godt. Næste aktivitet er 

valgkampen. Næste weekend er der politikkonference i København. Det er gratis at deltage, alle er 

velkomne. Julefrokost og afslutning er under planlægning.  

 

4.2. AUPUS (O)  

Temadrøftelse om talent har der været arbejdet med. På næste møde diskuteres der studiemiljøpapir, og der 

skal samtidigt vedtages et nyt. 

 

4.3. LUPUS (O)  

Der har været travlt med to kampagner (fremdriftsreformen og nedskæringskampagne). 1. december er 

næste møde. 

4.4. Fagrådsrunden (O) 

Artsrådet: Der er afholdt artsrådsmøde, hvor der har været talt om talentforløb og valg. Der planlægges tur 

til Emdrup. Der køres kampagne. De har haft møde med ny prodekan.  

Oeconrådet: Der er afholdt evalueringer for 1. og 3. semester. Der holdes dimission på lørdag. 

Statsrådet: Der er valgt nyt statsråd. Der køres på med valgkamp. I næste uge afholdes der brokkedag. 

Psykrådet: Der arbejdes med valg. 

JURrådet: Laver arrangementer; var i går i byretten. Har lavet samarbejde med alternative jurister om at 

lave et listeforbund. Valget er de i gang med. Blevet mere studenterpolitiske. 

ABC. Der er valgt ny formand. 1. december er der arrangementer for holdrepræsentanter. Været til 

månedsmøde med ny dekan. Ellers står den på arbejde i forbindelse med valget. 
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CC: Der har været afholdt stor klagedag. Storeklagedag = man klager og får et stykke kage. Det fungerede 

godt. Til foråret køres der store klagedag nu med ros. Er i dialog med instituttet omkring instituttets fremtid.  

Medicinerrådet: Ingen tilstede 

MFSR: Introduktion til latex er afholdt. Prodekan vil gerne kigge på evt. at ændre struktur til 

semesterstruktur.  

BFU: Er i gang med valg sammen med MoGens. Har fået to nye medlemmer, så  de nu er på 10 personer. 

Ved at lave uddannelses- og eksamensoplæg.  

DSR: Der har været afholdt stormøde, så der er 4 nye medlemmer, og to der er gået ud. Næste lørdag er der 

jubilæumsmiddag for de studerende. Ellers står den på valg. 

MoGens: Der planlægges valg. Der snakkes kvarter vs. semesterstruktur.  

Igor: Ingen tilstede. 

 

4.5. Andre 

 

5. Evt. 

6. Mødeevaluering (uden for referat) 

 

  


