
 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

   1 

 

 
 

ORDINÆRT 

FÆLLESRÅDSMØDE 
 

 

 

 

3. UDSENDELSE  

STUDENTERNES HUS 

Richard Mortensen stuen 

19.15 

7. APRIL 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

   2 

 

Tidsplan frem til fællesrådsmødet 
 

Kære Fællesråd, 

 

Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til fællesrådsmøde d. 7. april 2015.  

 

På dette møde skal vi snakke om, hvordan vi fremover skal afholde møder i fællesrådet. De 

indkommende forslag er med som et bilag. Da dette er sidste udsending, så er det ikke længere muligt at 

få jeres forslag/kommentar med i bilaget, men vi gør opmærksomme på at alle er meget velkomne til at 

komme med forslag på selve mødet. 
 
Desuden skal vi på mødet diskutere hvilket emne studenterrådet skal tage med til det nye Studenter Politiske 

Forum, og hvem fællesrådet sender som sin delegeret. Mødet vil være d. 21. maj. 

 

Vi gør også opmærksom på, at der er blevet rettet tilhørsforhold i referatet siden første udsending. 

 

Tidsplanen frem til fællesrådsmødet: 

Tirsdag d. 7. april: fællesrådsmøde  

 

Som altid er I velkommen til at indsende spørgsmål og kommentar til dirigent@sr.au.dk. 

 

Vi, i Dirigentinstitutionen, glæder os meget til at se jer til mødet. 

 

Venlig hilsen 

Dirigentinstitutionen 

mailto:dirigent@sr.au.dk
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Foreløbig dagsorden til Fællesrådsmøde d. 07.04.2015 

Tirsdag d. 07.04.15 kl. 19.15-22.00, Richard Mortensen stuen. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

1.2 Godkendelse af referat fra det konstituerende fællesrådsmøde d. 19.02.2015 (O+D+B) 

     (Bilag 1) 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

1.4 Valg af stemmetæller (B) 

 

2.  Sager til behandling 

2.1 Revision af budget (Bilag 2) (O+D+B) 

2.2 Studenter Politisk Forum (Bilag 3)  

   2.2.1 Valg af emne (O+D+B) 

   2.2.2 Valg fællesrådets delegeret (O+D+B) 

2.3 NorthSides arbejdsgruppe (O) 

2.4 Ændringer af fællesrådets mødekalender (Bilag 4) (O+D+B) 

2.5 Visionsdebat for fællesrådsmøderne (Bilag 5 + 6) (O+D) 

 

Pause 

 

2.6 Opsummering af debat om visioner for fællesrådsmøderne (D+B) 

 

3.  Nyt fra 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

3.2 AUPUS (O) 

3.3 LUPUS (O) 

   3.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) 

3.4 Valgkommissionen (O) 

3.5 Fagrådsrunden 

3.6 Andre 

   3.6.1 Dirigentintuitionens forretningsorden (Bilag 7 Skiftlig orientering) 

   3.6.2 Forretningsudvalgets forretningsorden (Bilag 8 Skiflig orientering) 

   3.6.3 Valgkommissionens forretningsorden (Bilag 9 Skiflig orientering) 

   3.6.4 AUPUS's forretningsorden (Bilag 10 Skiflig orientering) 

   3.6.5 LUPUS's forretningsorden (Bilag 11 Skiflig orientering) 

 

4. Evt. 

 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 

19.15 – 19.30 

 

 

 

 

 

19.30 – 21.15 

 

 

 

 

 

 

20.40 – 20.50 

 

 

 

21.15 – 21.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.50 – 21.55 

 

21.55-22.00 
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Bilag 1: Referat fra konstituerende Fællesrådsmøde d. 19.02.2015 

Torsdag d. 19.02.15 kl. 17.15-22.00, Studenternes Hus, Mogens Zielerstuen. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Konstituering  

1.1 Optagelse af nye fagråd (O) 

Der er ingen nye fagråd, da ingen har søgt om optagelse. 

1.2 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2015 (O) 

Mandatfordelingen for 2015 er som i 2014 med undtagelse af, at ABC har fået et mandat ekstra og dermed 

har 6 i stedet for 5. 

1.3 Valg af stemmetællere (O+B) 

David fra DSR/IHA og Michael fra MoGenS er valgt pr. akklamation. 

 

1.4 Valg til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 1) 

1.4.1 Valg af Chefdirigent (Bilag 2) 

Kåre fra MFSR opstiller til posten. Der foretages jf. statutten en tillidsafstemning. Der er tillid til 

Kåre, som dermed er valgt. 

1.4.2 Valg af Førstedirigent (Bilag 3) 

Esben fra Statsrådet opstiller til posten. Esben er valgt pr. akklamation. 

1.4.3 Valg af Andendirigent (Bilag 4) 

Lieve fra Artsrådet opstiller til posten. Lieve er valgt pr. akklamation. 

 

2. Formalia 

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Mandatbærere: Rikke Rode (Artsrådet), Nathja Rasmussen (Artsrådet), Kristian Christensen (Artsrådet), 

Daniel Slater (Artsrådet), Jeppe Kaas (Artsrådet), Lea Kvist (Artsrådet), Andreas Olsen (Artsrådet), Alice 

Sahinkuye (Artsrådet), Pernille Madsen (Artsrådet), Carina Nielsen (Artsrådet), Søren Sørensen (Artsrådet), 

Ebbe Christensen (Artsrådet), Martin Duus (Oeconrådet), Sana Doost (StatsRådet), Tulle Mouridsen 

(StatsRådet), Pernille Melander (Psykrådet), Rasmus Bendixen (Psykrådet), Anders Pihlkjær (JURrådet), 

Joachim Mikkelsen (ABC), Morten S. Svendsen (ABC), Emil Outzen (CC), Julius Hvidt (Medicinerrådet), 

Ane Christensen (Medicinerrådet), Jonathan Damsgaard (Medicinerrådet), Jesper Simonsen (MFSR), Lauge 

Hoyer (MFSR), Eske Pedersen (MFSR), David Bækby Houborg (BFU), Daniel Hulgaard (DSR/IHA), 

Dannie Lehmann (DSR/IHA), Andreas Kristensen (DSR/IHA), Laura Ryø (MoGenS), Klaus Pedersen 

(IGOR). 
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Suppleanter: Camilla Pallesen (Artsrådet), Marie Thuesen (JURrådet) 

 

Tilstedeværende uden mandat: Sissel Sørensen (FU), Kirstine Pedersen (Artsrådet), Leon Iversen 

(StatsRådet), Anders Doktor (IGOR), Mads Jørgensen (StatsRådet), Bo Tranberg (Fysik), Hanna Ravn 

(Biologi), Mads Warming (BFU), Julius Petersen (IGOR), Bertil Moesgaard (FU), Pernille Bülow (IGOR), 

Tara Bladt (MoGenS), Michael Nguyen (MoGenS), Sarah Junge (StatsRådet), Allan Vesterlund (afgående 

formand FU), Charlotte Stark (generalsekretær), Sune Koch Rønnow (Artsrådet). 

 

Der er 33 mandater til stede fra 4 hovedområder, hvorfor quorum kan konstateres. Fællesrådet har givet 

tilladelse til, at Artsrådets sidste mandat må gives til en person, der kommer for sent, når denne person 

dukker op. 

 

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 5) 

Forretningsordenen er vedtaget. 

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 09.12.2014 (O+D+B) (Bilag 6) 

Referatet er godkendt. 

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

FU indstiller til, at man bytter rundt på punkt 3.1 og 3.2. Dagsordenen er godkendt med denne ændring. 

 

 

3. Årsrapport og beretning 

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2014 (O) (Bilag 7) 

Allan fremlægger beretning. Ændring af planloven. Europaparlamentsvalg. Universitetsvalg. 

Problemanalysen. Danske Studerendes Fællesråd. Udvalget for Kvalitet og Relevans. Fællesrådet. 

Forretningsudvalget. Sekretariatet. LUPUS. AUPUS. Studienævn og Akademiske Råd. 

Universitetsbestyrelsen. Fagråd. Kommunikation. Aktivitetspuljen. Northside. Politikkonference. Danmarks 

Største Fredagsbar og Idrætsdag (DSFI). 

3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O) 

Charlotte fremlægger årsrapporten. 

Spørgsmål fra Fællesrådet: 

- Fællesrådet vil gerne opdateres på, hvorfor tallene for delfinen ser ud, som de gør, når dette er blevet 

undersøgt nærmere. 

- Man kan overveje, om mange firmaer bevæger sig væk fra trykte annoncer til andre former for medier. 
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- Det er en god ide at nævne de specifikke årstal i gennemgangen frem for at bruge termerne ”i år”, ”sidste 

år”, ”forringe år” osv., da det ellers kan være svært for tilhørerne at følge med. 

3.3 Den Kritiske Revisions beretning (O) 

Den kritiske revisions bemærkninger til årsrapporten: 

- Man bør overveje, om serviceaktiviteter skal anføres som indtægter. Dette vil give et bedre overblik. 

- Hvad gør man ved annonceindtægter ift. Delfinen? Der vil blive sat større fokus på dette fremadrettet. Det 

endelige årsregnskab fra revisoren er kommet i sidste uge, så forudsætningerne for at grave helt ned i 

tallene er ikke så gode, som da det konstituerende møde lå i april. Det kommende FU skal måske lave en 

revurdering af budgettet. 

- DSFI: Omkostninger til indkøb til barsalg er markant større end forventet. Har man købt dyrere ind i år? 

Ja. Sidste år købte man mindre ind end normalt, fordi der var noget til overs fra året før.  

- Forhold omkring studiekalenderen? Der er fokus på dette. 

- Serviceaftale for EDB? IT-aftale er væk, og der er muligvis nogle ting AU-IT ikke har overholdt. Dette 

undersøges. 

- Studiekalenderen? Ny model med ekstern grafiker og andet materiale. Dette bør medregnes i budgettet 

næste år. 

- Der er renteudgifter for knap 5000 kr. Men indtægter for knap 2000. Hvorfor dette? Dette ved man ikke. 

  

3.4 Godkendelse af Studenterrådets årsrapport (O+D+B) 

Årsrapporten er godkendt. 

3.5 Godkendelse af Forretningsudvalgets beretning (O+D+B) 

Forretningsudvalgets beretning er godkendt. 

Pause med aftensmad  

 

4. Retningslinjer for rådsåret 2015 

4.1 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2015 (O+D+B) (Bilag 8) 

Sune og Bertil fremlægger arbejdsplanen.   

Arbejdsplanen for rådsåret 2015 er vedtaget. 

For: 33, imod: 0, blank: 0 

 

4.2 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 9) 

Sune fortæller om de politiske udvalg. Der er ingen spørgsmål og ingen ændringsforslag.  

Kommissorier for politisk(e) udvalg vedtages. 

For: 33, imod: 0, blank: 0 
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4.3 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 10) 

Sune fortæller om Den Kritiske Revision og hvilken rolle de kritiske revisorer har. Bl.a. indstilles der til, at 

de kritiske revisorer skal aflægge halvårsberetning til Fællesrådet.  

Retningslinjerne er vedtaget. 

For:33, imod: 0, blank: 0 

4.4 Indkomne forslag 

4.4.1 Honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg (O+D+B) (Bilag 11) 

Allan fortæller om forslaget. 

Spørgsmål: Er der tale om et honorar generelt til hele udvalget eller til enkeltpersoner? Svar: Honoraret 

gives individuelt til medlemmer af FU. Honoraret er på 3000,- 

Forslaget er vedtaget:  

For: 32, imod: 0, blank: 1 

 

 4.4.2 Forslag til mødekalender for Fællesrådet, efterår 2015 (O+D+B) (Bilag 12) 

Ingen kommentarer til forslaget.  

Forslaget er vedtaget: 

For: 33, imod: 0, blank: 0 

 

5. Valg 

5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 13) 

5.1.1 Valg af Studenterrådets Formand (Bilag 14) 

Sune opstiller som ny formand for Forretningsudvalget. Der foretages jf. statutten en tillidsafstemning. Der 

er tillid til Sune, som dermed er valgt. Tillid: 33 

 

5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstformand (Bilag 15) 

Bertil opstiller som ny næstformand for Forretningsudvalget. Der foretages jf. statutten en tillidsafstemning. 

Der er tillid til Bertil, som dermed er valgt. Tillid: 33 

 

5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg (Bilag 16-19) 

Følgende er på forhånd opstillet som nye menige medlemmer i Forretningsudvalget: 

Kasper Langgaard (MFSR), Sana Doost (StatsRådet), Mads Jørgensen (StatsRådet) og Kirstine Pedersen 

(Artsrådet) 

På mødet opstiller yderligere en kandidat: Mads Warming (BFU) 

Der gennemføres en samlet tillidsafstemning for de opstillede menige medlemmer til FU. Der er tillid til de 

nye medlemmer, og de er dermed valgt. Tillid: 33. 
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5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 20) 

Kåre fortæller som formand for Valgkommissionen om dets arbejde. 

Som medlemmer af Valgkommissionen opstiller følgende: 

Pernille Madsen (Artsrådet) 

Esben Andersen (StatsRådet) 

Dannie Lehmann (DSR/IHA) 

Lea Kvist (Artsrådet) 

De opstillede er valgt pr. akklamation. 

 

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 21) 

Sune fortæller om, hvad opgaven som kritisk revisor indebærer bl.a. deltagelse i to årlige møder med 

generalsekretæren. 

Følgende opstiller som kritisk revisor: 

Joachim Mikkelsen (ABC) 

Eske Pedersen (MFSR) 

Allan Vesterlund (afgående formand) 

De opstillede er valgt pr. akklamation. 

 

5.4 Valg af 5 medlemmer til Studenterfonden af 1963 (O+B) (Bilag 22) 

Allan fortæller om Studenterhusfonden. . 

Følgende opstiller som medlemmer til Studenterhusfonden: 

Daniel Slater (Artsrådet) 

Marie Thuesen (JURrådet) 

Tulle Mouridsen (StatsRådet) 

Julius Petersen (IGOR) 

Klaus Pedersen (IGOR) 

De opstillede er valgt pr. akklamation. 

 

5.5 Valg af 2 medlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse (O+B) (Bilag 23-24) 

Allan fortæller om Studenterhusfondens bestyrelse.  

Følgende opstiller som bestyrelsesmedlemmer: 

Jeppe Kaas (Artsrådet) 

Marie Thuesen (JURrådet) 

Sune Koch Rønnow (Artsrådet) opstiller som suppleant. 
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De opstillede er valgt pr. akklamation. 

 

5.6 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 25) 

Allan fortæller om udvalget og uddyber, at formanden for FU og generalsekretæren automatisk i kraft af 

deres stilling har en plads i udvalget. 

Følgende opstiller som medlemmer: 

Daniel Slater (Artsrådet) 

Camilla Pallesen (Artsrådet) 

Rasmus Bendixen (Psykrådet) 

De opstillede er valgt pr. akklamation. 

 

5.7 Valg af 2 medlemmer til Valgudvalget (O+B) (Bilag 26) 

Kåre fortæller om udvalget.  

Følgende opstiller til Valgudvalget: 

Mads Jørgensen (StatsRådet) 

Kåre Koch Rønnow (MFSR) 

Suppleanter: Lauge Hoyer(MFSR) og Sune Koch Rønnow (Artsrådet) 

De opstillede er valgt pr. akklamation. 

 

5.8 Valg af 1 medlem til AUS Idrætsudvalg (O+B) (Bilag 27) 

Sissel fortæller om idrætsudvalget AUS (Aarhus Universitets Sport) 

Kasper Langgård (MFSR) opstiller. Kasper er valgt pr. akklamation 

 

5.9 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 28) 

5.9.1 Valg af op til 13 menige medlemmer til AUPUS 

Følgende opstiller til AUPUS: 

Jesper Simonsen (MFSR), David Bøkby Houborg (BFU), Ebbe Just Christensen (Artsrådet), Joachim  K. 

Mikkelsen (ABC), Eske M. Pedersen (MFSR), Lieve Vermeilen (Artsrådet), Jeppe Kaas (Artsrådet), Lauge 

Hoyer (MFSR), Tulle Mouridsen (StatsRådet), Anders R. Pihlkjær (Jurrådet: AJ), David Kallestrup 

(DSR/IHA), Julius Hvidt (Medicinerrådet), Kåre Koch Rønnow (MFSR) . De opstillede er valgt pr. 

akklamation. 

 

5.9.2 Valg af op til 12 menige medlemmer til LUPUS 

Følgende opstiller til LUPUS: 
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Pernille Madsen (Artsrådet), Camilla Pallesen (Artsrådet), Andreas Olsen (Artsrådet), Leon Iversen 

(StatsRådet), Ebbe Christensen (Artsrådet), Kristina Christensen (Artsrådet), Klaus Pedersen (IGOR), 

Anders Doktor (IGOR), Amalie Andersen (psykrådet), Sarah Junge (StatsRådet), Bertil Moesgaard (FU). De 

opstillede er valgt pr. akklamation. 

 

 

6. Evt. 

 Der indstilles til, at Fællesrådsmødet næste gang bliver afholdt i et andet lokale (end Mogens 

Zielerstuen), da akustikken i rummet er meget dårlig og folk længest nede i lokalet har svært ved at 

høre, hvad der bliver sagt. 

 Sune fortæller, at onsdag morgen er genopført (sammenskuds-morgenmad) på sekretariatet hver 

onsdag klokken 09.00. Alle er velkommen og opfordres til at komme. På FB kan man skrive, hvad 

man tager med til morgenmaden. 

 Sune fortæller, at der afholdes reception for afgående Forretningsudvalg torsdag d. 5. marts fra 

klokken 15.00-17.00 i Vandrehallen. 

 Sissel fortæller, at der er indkøbt hættetrøjer og T-shirts med SR logo. Hættetrøjer koster 50,-, og T-

shirts er gratis.  

 Der uddeles gaver til afgående FU, dirigentinstitution og Heidi Klokker der er stoppet som medlem 

af AU bestyrelse. 

 

7. Mødeevaluering (uden for referat)
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Bilag 2: Revision af Budget 
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Bilag 3: Studenter Politiks Forum 

Som følge af problemanalysen, skal de studenterpolitiske foreninger (Frit Forum, 

Konservative Studenter og os) mødes med ledelsen én gang i semesteret. Hver forening skal tage en sag med, som vi 

tager op på mødet, og så giver ledelsen en opdatering på, hvordan det går på universitetet. Hver forening må deltage 

med op til 4 medlemmer. 

I SR har vi valgt, at vi vælger de 4 medlemmer, således: 

 En delegeret vælges fra Formandskabet 

 En delegeret vælges fra Forretningsudvalget 

 En delegeret vælges af AUPUS 

 En delegeret vælges af Fællesrådet 

I valgene, så tilstræbes en faglig spredning. 

 

Desuden vælger Fællesrådet emner, som vi skal have med til ledelsen. I Forretningsudvalget har vi diskuteret følgende 

emner, som vi mener, kunne være gode emner. Emnerne er ikke sat i prioriteret rækkefølge: 

 Feedback i undervisningsforløb og efter eksamen, også bruge det til at snakke omkring uddannelseskvalitet. 

 Ingen garanti for optag for de, som har holdt pause mellem bachelor og kandidat, også bruge det til at snakke 

omkring retskravet og dimensioneringsplanen 

 Reduktion i speciale og bachelor tid, også bruge det til at snakke omkring Fremdriftsreformen 

 

Andre forslag tages gerne imod både skriftligt og på mødet. Forretningsudvalget vil fortælle lidt omkring alle emner og 

håber, at hvis der foreslås andre emner, at forslagsstillerne så også vil fortælle lidt omkring emnet. 

 

Indstilling 

Forretningsudvalget indstiller til, at Fællesrådet tager en debat og så en beslutning, omkring hvilket emne de gerne vil 

have taget op til Studentermødet. 

Med emnet i mente, at Fællesrådet, så udvælger en person, som ikke sidder i Forretningsudvalget eller Bestyrelsen, som 

vil tage med til mødet. 

 

Mødet og formøde 

Det første møde er fastlagt til torsdag den 21. maj kl. 15-17 i Frandsensalen, Nordre Ringgade 1. 

Det forventes af den valgte person, at han/hun deltager i formøde umiddelbart før Studentermødet. 
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Bilag 4: Ændring af fællesrådets mødekalender 

Dirigentinstitutionen har opdaget, at næste fællesrådsmøde ligger i ugen op til DFS's PK (Danske studerendes 

fællesråds politik konference), hvilket give en meget travl uge for forretningsudvalget og alle som skal med til PK. Vi 

vil derfor gerne spørge fællesrådets om at flytte næste fællesrådsmød fra 13. maj til 20. maj. 

 

For at kunne booke mødelokale, så hurtigt som muligt, vil dirigentinstitution gerne fastsætte mødedato for det 

konstituerende fællesrådsmøde for 2016. Efter at have kigget på det, så foreslår dirigentinstitution d. 25. februar 2016. 
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Bilag 5: Bilag til visionsdebatten for Fællesrådsmøderne 

 

Dirigentinstitutionen har ladet sig høre at der ønskes en debat om visionerne for 

Fællesrådsmøderne, nærmere bestemt at der er ønsker om at Fællesrådsmøderne skal vise mere af 

hvad Studenter Rådet laver og skal indeholde mere end orienteringspunkter. Dirigentinstitutionen 

har diskuteret disse forhold og ønsker at tage debatten med fagrådene og Fællesrådet. Vi beder 

derfor fagrådene om at forholde sig til hvad de ønsker af Fællesrådets møder. 

Vores plan er indhente ideer og ønsker, der kan bruges som diskussionsoplæg. Dette skal bruges 

som basis for at Dirigentinstitutionen kan planlægge Fællesrådsmøder der engagerer de fremmødte 

og udvikler vores mødeorganisation. 

Visionsdebatten struktureres således at interesserede fagråd eller personer omkring Studenter Rådet 

indsender ønsker, forslag, debatpunkter og ideer, så de kan komme med ud som bilag. Fagrådene 

kan således også tage stilling til hinandens ønsker og forslag. På mødet tager vi debatten, og 

Dirigentinstitutionen vil på mødet opsamle de centrale pointer, og fremsætte forslag der afspejler 

diskussionen. 

 

Ny forslag og kommentar indsendes inden d. 29. marts til dirigent@sr.au.dk. 

mailto:dirigent@sr.au.dk
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Bilag 6: Indkommende forslag til visionsdebatten for Fællesrådsmøderne 

 

Artsrådet: 

Vi syntes, at det kunne være spændene, hvis der på fællesrådsmøderne kunne være noget mere erfaringsudveksling. I 

fagudvalgsrunden lyder det ofte som, at de andre fagråd laver mange spændende aktiviteter. Denne erfaringsudveksling 

kunne være med oplæg fra fagudvalgene og i workshops.  

 

Man kunne også bruge fællesrådsmøderne til at opdatere omkring større politiske tiltag. F.eks. da kvalitets og 

relevansudvalget kom med deres færdige rapport. Her kunne man have holdt et oplæg og måske igen lave workshops 

eller bare debat i plenum om, hvad vi skal være opmærksomt på lokalt. Dette kunne også være 

studiemiljøsundersøgelsen, akkreditering fremdrift, dimensionering osv. 

 

Man kan også bruge møderne til at opdatere om, hvad der sker i de politiske udvalg. Et eksempel kunne være at 

præsentere de politik papir der bliver skrevet, før man stemmer om det til et møde. Så oplæg om hvad der sker i 

LUPUS, AUPUS og i bestyrelsen. Gerne med en præsentation af f.eks. selve bestyrelsen, så de nye fællerådsaktive også 

ved, hvem der sidder i bestyrelsen. LUPUS og AUPUS vil også kunne bruge fællesrådsmøderne til at få indspark til 

deres arbejde, om det enden er kampagner, Danmarks største eller politiks papir, ved brugen af workshops.  

 

LUPUS: 

I LUPUS kunne vi rigtig godt tænke os at bruge Fællesrådet mere som en platform for politisk diskussion og 

ideudvikling. I LUPUS arbejder vi med levevilkårs og uddannelsespolitik – populært sagt alt det, der foregår udenfor de 

gule mure. At kunne præsentere oplæg til debat ud fra disse emner på Fællesrådsmøderne, vil brede debatten ud i 

organisationen, og udbrede kendskabet til LUPUS’ arbejde. Det vil også give mulighed for at vi kan modtage flere 

forskellige inputs til den politiske debat end kun fra medlemmerne i udvalget, og samtidig mener vi også, at det vil have 

en opkvalificerende effekt på Fællesrådet, da de i højere grad end før vil blive præsenteret for politik og få mulighed for 

at diskutere politik. 

 

MFSR: 

MFSR mener overordnet, at Fællesrådet i det nuværende form fungerer hensigtsmæssigt. For os er det vigtigt, at 

Fællesrådet udgør det øverste organ i Studenterrådet, og det er Fællesrådets opgave at være det besluttende organ, der 

lægger de overordnede linjer. Politikudviklingen samt dens varetagelse foregår i underudvalgene og forretningsudvalget 

(FU).  

 

Vi har dog få ændringer, såfremt man skulle ændre på noget.  

 Bedre orientering om hvad, der foregår i udvalgene og FU. (Dette er allerede undervejs med de nye 

kommissorier.) - Herunder hører ikke blot skriftlig orientering om vedtag af politisk papir fra udvalgene, men 

en mundtlig orientering fra de politiske udvalg selv. Evt. med et par argumenter for papiret. Hvis nogle 
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medlemmer af Fællesrådet mener, der er problemer med papiret, kan dette tage til videre debat og en evt. 

afstemning i Fællesrådet.  

 

 Invitation af relevante oplægsholdere til diskussion af de overordnede linjer, hvorefter man lader to udvalg om 

det videre arbejde samt konkret politik fra Studenterrådet.  

 

FU: 

Fra Forretningsudvalgets side, så ville vi gerne, at debatten ikke udelukkende kommer til at handle, om vi skal have 

workshops eller vi ikke skal have. Fra vores synspunkt, så er den vigtige debat snarere, om hvad vi vil med Fællesrådet 

og hvilke ting vi skal beslutte. 

I Forretningsudvalget så vi gerne, at flere Fagråd brugte Fællesrådet mere og var med til at sætte agendaen. Vi synes tit, 

at det kan være relativt uoverskueligt at gennemskue, hvad I vil have ud af møderne og derfor kan de være svære at 

tilrettelægge. 

Med hensyn til workshops, oplæg og lignende er vi mere end indstillet på at facilitere sådanne. Det har været vores 

opfattelse, at det ikke var noget, som Fællesrådet gerne ville, men vi er indstillet på at lave dem. Vi vil fra 

Forretningsudvalget side blot foreslå, at vi planlægger forskellige spor, således at Fællesrådet kan afholde både oplæg 

og workshops – så skulle der være noget både for MFSR’s og Artsrådet’s smag. 

Sidst, men ikke mindst, så vil vi gerne sige, at vi, i Forretningsudvalget, glæder os til debatten. 
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Bilag 7: Dirigentinstitutionens forretningsorden 

§ 1 

Dirigentinstitutionen er valgt af Fællesrådet og består af en Chefdirigent, samt en første- og andendirigent. 

 

§ 2 

Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er Chefdirigentens stemme udslagsgivende. 

Stk. 2 Afstemninger foretages ved håndsoprækning. 

 

§3 

Der afholdes møder i Dirigentinstitutionen efter behov. 

Stk. 2 På møder vælges en ordstyrer og en referent. 

Stk. 3 Indkaldelse til mødet sker på det foregående møde. Dato og tidspunkt skal noteres i referatet, der skal udsendes 

umiddelbart efter mødet. 

Stk. 4 Udkast til dagsorden skal udsendes mindst en dag før mødet. 

Stk. 5 Ekstraordinære møder i Dirigentinstitutionen kan indkaldes med en dags varsel af et hvert medlem af 

institutionen. 

 

§ 4 Til møder i Dirigentinstitutionen deltager Chefdirigenten, første- og andendirigenten med tale- og stemmeret. 

Dirigentinstitutionen kan indbyde relevante gæster. 

Stk. 2 Ved fortolkninger af statutten er mødet lukket for andre end Dirigentinstitutionen og relevante gæster. 

Stk. 3 Ved personsager er mødet lukket for andre end Dirigentinstitutionen og relevante gæster. 

 

§ 5 

Møder i Dirigentinstitutionen er beslutningsdygtige, når mindst to medlemmer af Dirigentinstitutionen er til stede, 

hvoraf en er Chefdirigenten, er til stede. 

 

§ 6 

Dirigentinstitutionen kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer træder i kraft 

på det følgende møde. 
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Bilag 8: Forretningsudvalgets forretningsorden 

§ 1 

Forretningsudvalget er valgt af fællesrådet og består af en formand, en næstformand og op til fem ordinære medlemmer. 

Stk. 2 I særlige situationer kan en samlet Dirigentinstitution og et samlet Forretningsudvalg indstille til Fællesrådet, at 

der vælges op til 7 menige medlemmer af Forretningsudvalg. Dette kan kun ske for 1-årige perioder. 

Stk. 3 Efter nyvalg af medlemmer til Forretningsudvalget konstituerer Forretningsudvalget sig med vedtagelse af 

frivilligpolitik, arbejdsformer og ansvarsområder. 

 

§ 2 

Møder i Forretningsudvalget er Studenterrådets ledende organ mellem fællesrådsmøderne. 

Stk. 2 Beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed falder et forslag. 

Stk. 3Afstemninger foretages ved håndsoprækning. 

Stk. 4 Ved personsager benyttes skriftlig afstemning. 

 

§ 3 

Der afholdes normalt møde i Forretningsudvalget 1 gang om ugen 

Stk. 2 Hvis der ikke allerede er udpeget en ordstyrer og en referent, vælges disse på mødet. 

Stk. 3 Indkaldelse til mødet sker på det foregående møde. Dato og tidspunkt skal noteres i referatet, der skal udsendes 

umiddelbart efter mødet. 

Stk. 4 Udkast til dagsorden skal udsendes dagen før mødet. 

Stk. 5 Afbud til ordinære møder i Forretningsudvalget skal indkomme senest dagen før mødet for at tælle som 

fraværende med afbud. Til ekstraordinære møder i Forretningsudvalget noteres ikke fravær uden afbud. Fravær uden 

afbud straffes med 2 møders refereren. 

Stk. 6 Ekstraordinære møder i Forretningsudvalget kan indkaldes med én dags varsel af ethvert medlem af 

Forretningsudvalget. 

Stk. 7 Manglende udsendelse af referatet og arkivering på Fællesdrevet udløser en straf på 2 møders refereren.  

 

§ 4 

Til møder i Forretningsudvalget deltager formand, næstformand og ordinære medlemmer af Forretningsudvalget med 

tale og stemmeret. 

Stk. 2 Generalsekretæren og andre ansatte inviteres til møderne med taleret. 

Stk. 3 Forretningsudvalget kan vælge at lukke mødet for alle ansatte, eller alle andre ansatte end Generalsekretæren, 

såfremt der er flertal for dette. 

Stk. 4 Ved personsager er mødet lukket for andre end Forretningsudvalget og relevante gæster. Dog kan medlemmer af 

Dirigentinstitutionen, Valgkommissionen og Den Kritiske Revision ikke nægtes adgang under udøvelse af deres 

funktioner. 

 

§ 5 
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Møder i Forretningsudvalget er beslutningsdygtige, når halvdelen af Forretningsudvalget er til stede. 

 

§ 6 

Forretningsudvalget kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer træder i kraft på 

det efterfølgende møde. 
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Bilag 9: Valgkommissionens forretningsorden 

§ 1 

Valgkommissionen består af et medlem udpeget af FU i blandt FU medlemmer, et medlem udpeget af 

Dirigentinstitutionen i blandt Dirigentinstitutionens medlemmer og fire medlemmer valgt af Fællesrådet, fra mindst 3 

forskellige valgområder. 

Stk. 2  Det indstillede medlem fra dirigent institutionen er Valgkommissionens formand.  

 

§ 2 

Beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed falder et forslag. 

Stk. 2 Afstemninger foretages ved håndsoprækning. 

Stk. 3 Ved alle afstemninger er stemmefordelingen hemmelig.  

 

§ 3 

Der afholdes møde i Valgkommissionen efter behov. 

Stk. 2 Valgkommissionens formand indkalder maksimum 4 uger efter det konstituerende Fællesrådsmøde til første 

møde i Valgkommissionen. 

Stk. 3 På møder vælges 1 ordstyrer og 1 referent. 

Stk. 4 Indkaldelse til møder sker på det foregående møde. Dato og tidspunkt skal noteres i referatet, der skal udsendes 

umiddelbart efter mødet. 

Stk. 5 Udkast til dagsorden skal udsendes mindst fem dage før mødet. 

Stk. 6 Ekstraordinære møder i valgkommissionen kan indkaldes med fem dages varsel af ethvert medlem af 

Valgkommissionen. 

 

§ 4 

Til møder i Valgkommissionen deltager formand og ordinære medlemmer af Valgkommissionen med tale og 

stemmeret. 

Stk. 2 Ved personsager er mødet lukket for andre end Valgkommissionen og relevante gæster. 

 

§ 5 

Møder i Valgkommissionen er beslutningsdygtige, når halvdelen af kommissionen er til stede. 

 

§ 6 

Valgkommissionen kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer træder i kraft på 

det efterfølgende møde. 
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Bilag 10: AUPUS's forretningsorden 

§ 1 

AUPUS består af det antal medlemmer, som er fastsat i det kommissorium 

 

§ 2 

Beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed falder et forslag. 

Stk. 2 Afstemninger foretages ved håndsoprækning. 

Stk. 3 Ved personsager benyttes skriftlig afstemning. 

 

§ 3 

Der afholdes møde i AUPUS efter arbejde fastsat i kommissorium. 

Stk. 2 Udvalgsledelsen er ansvarlige for at finde en ordstyrer og en referent til mødet 

Stk. 3 Indkaldelse til mødet sker på det foregående møde. Dato og tidspunkt skal noteres i referatet, der skal udsendes 

umiddelbart efter mødet. 

Stk. 4 Udkast til dagsorden skal udsendes mindst fem dage før mødet. 

Stk. 5 Ekstraordinære møder i AUPUS kan indkaldes med fem dages varsel af ethvert med af AUPUS. På 

ekstraordinære møder kan der kun træffes beslutninger om sager, der er præsenteret i indkaldelsen til det pågældende 

møde. 

 

§ 4 

Til AUPUS-møder deltager alle medlemmer med tale og stemmeret. Som udgangspunkt deltager alle gæster med 

taleret. Kun medlemmer af AUPUS kan have stemmeret. 

Stk. 2 Ved personsager er mødet lukket for andre end AUPUS og relevante gæster. 

Stk. 3 Ved forekomst af, at et medlem bære mere end 1 mandat, så frafalder alle mandater efter det første. 

 

§ 5 

Møder i AUPUS er beslutningsdygtige, når halvdelen af udvalget er til stede. 

 

§ 6  

AUPUS kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer træder i kraft på det 

efterfølgende møde. 

 

Vedtaget på AUPUS-mødet mandag d. 23. februar 2015. 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

  
 24 

 

Bilag 11: LUPUS's forretningsorden  

§ 1 

LUPUS består af det antal medlemmer, som er fastsat i det kommissorium  

 

§ 2  

Beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed falder et forslag.  

Stk. 2 Afstemninger foretages ved håndsoprækning.  

Stk. 3 Ved personsager benyttes skriftlig afstemning.  

 

§ 3  

Der afholdes møde i LUPUS efter arbejde fastsat i kommissorium.  

Stk. 2 Udvalgsledelsen er ansvarlige for at finde en ordstyrer og en referent til mødet  

Stk. 3 Indkaldelse til mødet sker på det foregående møde. Dato og tidspunkt skal noteres i referatet, der skal udsendes 

umiddelbart efter mødet.  

Stk. 4 Udkast til dagsorden skal udsendes mindst fem dage før mødet.  

Stk. 5 Ekstraordinære møder i LUPUS kan indkaldes med fem dages varsel af mindst 3 medlemmer af LUPUS.  

 

§ 4  

Til LUPUS-møder deltager alle medlemmer med tale og stemmeret. Som udgangspunkt deltager alle gæster med taleret. 

Kun medlemmer af LUPUS kan have stemmeret.  

Stk. 2 Ved personsager er mødet lukket for andre end LUPUS og relevante gæster.  

Stk. 3 Ved forekomst af, at et medlem bære mere end 1 mandat, så frafalder alle mandater efter det første.  

 

§ 5  

Møder i LUPUS er beslutningsdygtige, når halvdelen af udvalget er til stede.  

 

§ 6  

LUPUS kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer træder i kraft på det 

efterfølgende møde.  

 

Vedtaget på LUPUS-mødet d. 12. marts 2015 


