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Tidsplan frem til fællesrådsmødet 

 
Kære Fællesråd, 
 

På dette møde skal vi gennemgå halvårsregnskabet, opsummering af hvordan det går med valg, 
samt foretage anden behandling af statutændringer, så de kan træde i kraft efter mødets afslutning.  

 
Derefter vil der være oplæg om politikkonference og univalg. 
 

Tidsplanen frem til fællesrådsmødet: 

Onsdag d. 3. november: 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 
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Foreløbig dagsorden til Fællesrådsmøde d. 3. november. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1. Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

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

(Bilag 1) 

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

 

2. Sager til behandling 

2.1. Halvårsregnskab (Bilag 2) (O+D) 

2.2. Univalg (O) 

2.3. Anden behandling af statutændringerne (Bilag 3+4) (O+D+B) 

 

Pause 

 

2.4. Ændringer af organisering i salg og service (O) 

 

3. Oplæg (O+D) 

3.1. Ny på Politikkonference og Univalg (Bilag 5) 
 

4. Meddelelser 

4.1. Forretningsudvalget (O)  

4.2. AUPUS (O)  

4.3. LUPUS (O)  

4.4. KAMPUS (O) 

4.5. Fagrådsrunden (O) 

4.6. Andre 

 

5. Evt. 

6. Mødeevaluering (uden for referat) 

 

  

19.15-19.30 

 

 

 

 

19.30-21.00 

 

 

 

20.30-20.40 

 

 

 

 

21.00-21.30 

 

21.30 -21.50 

 

 

 

 

21.50-21.55 

21.55-22.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

   4 

 

Bilag 1: Referat fra det ordinære Fællesrådsmøde d. 22.09.16 
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Mandatbærere: 

Lieve Vermeulen (Artsrådet), Søren S. Sørensen (Artsrådet), Mads R. Jensen (Artsrådet), Rebecca Østvand 

(Artsrådet), Christina Wind (Artsrådet), Line Dam (Artsrådet), Julie Søndergaard (Artsrådet), Signe 

Nygaard Pedersen (Artsrådet), Maria Møller (Artsrådet), Jannik Wiggers (Artsrådet), Daniel Slater 

(Artsrådet), Anoushka C. Van Rinkhuyzen (Artsrådet), Søren Fauerskov (Statsrådet), Matthias Wagner 

(Statsrådet), Asger Gaversen (Psykrådet), Amalie Motzfeldt (Jurrådet), Marie Dall (Jurrådet), Johanne H. 

(Moderate Jurister), Tine Schætler (Communication Council), Sune Koch Rønnow (MFSR), Kasper 

Langgaard (MFSR), Andreas P. Kristensen (RIA), Julius Hvidt (Medicinerrådet), Michael Bohn 

Søndergaard (MoGenS), Emil Outzen (Oeconrådet), David B. Houborg (BFU) 

 

Suppleanter: 

Halfdan Illum (Artsrådet) 

 

Til stede uden mandat: 

Cherie Karoline Lunabjerg (MoGenS), Nanna Bouvin Christiansen (BFU), Mads Hareskov Jørgensen  (FU), 

Sana Mahin Doost (FU), Rikke Skjoldborg Rode (Artsrådet), Sarah Yde Junge (Statsrådet), Kirstine 

Pedersen (Uddannelsesalliancen), Kåre Koch Rønnow (Chefdirigent). Nanna Winther (1. dirigent), Jens 

Thestrup Toft (2. dirigent) 

 

26 mandater til stede fra fire fakulteter, og derfor er quorum konstateret. 

 

1.2 Valg af referent 

Jens Thestrup Toft valgt som referent. 

 

1.3 Godkendelse af referat fra den 12. maj 2016 (O+D+B) (Bilag 1) 

Søren Fauerskovs (Statsrådet) navn stod som Søren Fauerslev. Godkendt med den ændring. 

 

1.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

1.5 Valg af stemmetæller (O+D+B) 
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Kirstine Pedersen og Sarah Yde Junge valgt pr. akklamation. 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Universitetsvalget 2016 

2.1.1 Præsentation af spidskandidaterne (O) (Bilag 2+3) 

Der er universitetsvalg d. 21. - 24. november 2016. Spidskandidaterne i år er Lieve Vermeulen og Sune Koch 

Rønnow. Kandidaterne præsenterer sig selv. 

Sune: Sune oplever en stigende grad af centralisering af beslutninger i dansk uddannelsespolitik, hvor blandt 

andet ministeriet i stigende grad tager tager indflydelse væk fra universitetet og dets organer så som 

Studienævn o.lign. Det ligger Sune meget på hjerte at arbejde imod den centraliseringstendens og sikre mere 

lokal (med)bestemmelse. Der nævnes også et ønske og et mål om en mere ærlig og åben dialog om 

økonomien på AU. I øvrigt vil Sune gerne fortsætte tidligere kandidaters gode arbjede, hvis og såfremt han 

bliver valgt. 

Lieve: Lieve nævner at have været glad for Bestyrelsen og arbejdet med (og mod) de forskellige reformer, 

der er blevet indført på universitetet i den seneste tid. Vil gerne fortsætte det arbejde. Lieve opfordrer 

derudover til en videre snak i mere uformelle omgivelser senere. 

 

2.1.2 Valgkampsgrundlag (O+D) (Bilag 4) 

Valgkampsgrundlaget for Universitetsvalget 2016 blev præsenteret. Se bilag. 

Spørgsmål fra salen: Hvad betyder det i valgkampsgrundlaget, at alle ”har ret til en hel uddannelse”? 

Svar: De stigende krav til studieaktivitet og maskimal studietid kan betyde, at mulighederne for at 

færdiggøre en hel uddannelse forringes.  

 

2.1.3 Valgkampsbudget (O+D) (Bilag 5) 

Et samlet valgkampsbudget på 60.000 kr. blev præsenteret. Se bilag. 

Spørgsmål fra Sarah Yde Junge: Har puljer til kandidater nogensinde været brugt af kandidater, eller er de 

blot blevet brugt som generel buffer? Overvej evt. at reducere puljerne og allokere pengene anderledes, da 

kandidaterne for det meste ikke kan overskue at bruge dem fornuftigt under valgkampen. 

Svar: Der blev brugt 1.600 kr. i alt fra puljen sidste år. Puljen er allerede blevet skåret ned fra 5.000 kr. per 

person. Puljer til kandidater har historisk i høj grad været brugt af kandidaterne selv, oplyser Sune.  

Kommentar fra Daniel Anthony Slater: God idé med oplysningsflyers under kampagnen til at informere folk. 

 

 

2.1.4 Godkendelse af liste- og valgforbund (O+D+B) (Bilag 6) 
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Liste- og valgforbund blev præsenteret. Se bilag. Der blev pointeret nogle mindre navnefejl, men ellers er 

liste- og valgforbundene godkendt. 

 

2.1.5 Nedsættelse af valgkampsgruppe (O+D+B) (Bilag 7) 

Kasper orienterer om valgkampsgruppe. Se bilag. 

I pausen kommer der en liste, man kan skrive sig på, hvis man vil deltage. Man forsøger at gøre det 

hyggeligt, og der tilstræbes en faglig spredning blandt medlemmerne. Valgkampsgruppen har til opgave at 

varetage praktiske ting i løbet af og i forbindelse med valgkampen. 

Første møde i gruppen er mandag d. 17. oktober. 

 

2.2 Studenter politiske forum (O+D+B) (Bilag 8) 

1. emne: Studiemiljø. 

Der kommer snart Studiemiljøundersøgelse, og man ved, at problemer med stress og ensomhed hvert år 

fylder meget i undersøgelsens resultater. Studerende vil gerne være med inde over processen for at løse 

problemerne, og derfor foreslås emnet til Studenter politiske forum. Vi ønsker at vise over for ledelsen, at 

man går op i studiemiljø og studentertrivsel, og at vi gerne vil bidrage til at imødegå problemerne og 

forhåbentligt komme dem til livs. 

 

2. emne: Prioritering af undervisningskompetencer. 

Emnet har blandt andet at gøre med praksissen i de Akademiske Råd og udvalg for ansættelser. Hvordan 

sørger man for, at undervisning bliver en prioteret i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt personale, 

og at det hele ikke kommer til at handle om forskningskompetencer og publikationer, som det i stor 

udstrækning er tilfældet nu? 

Målet er at sørge for, at alle får bedre undervisning og dermed en bedre uddannelse.  

 

Et 3. emne foreslås af Sarah Yde Junge: Opgørelse af undervisningsaktivitet. 

Der er et løfte og et krav om, at bacheloruddannelser skal udbyde mindst 12 timers undervisning om ugen. 

Man er i den forbindelse begyndt på en lidt kreativ bogføring af, hvad der kvalificeres som 

undervisningstimer. Det foreslås at tale med ledelsen om den opgørelse. Der bliver fornemmet en tendens til 

at spare penge ved at skære i individuel vejledning og i stedet lave kollektiv vejledning, som modsat den 

individuelle tæller som undervisningstimer. Dermed sparer man penge og får samtidigt flere 

undervisningstimer. Vil gerne få ledelsens perspektiv på det og pointere over for dem, at man bør prioritere 

kvalitet og ikke bare kvantitet i sit undervisningsudbud. 

Eksempel nævnes, hvor der på nogle fag er frivillige fredagsforelæsninger, der tælles med som undervisning 

på trods af, at de ikke indgår i pensum. 
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Det er et problem, hvis ressourcerne går fra effektiv individuel vejledning til mere generel undervisning med 

mindre underviserkontakt og mindre udbytte. 

 

Artsrådet motiverer for Studiemiljø som emne. Nævner, at det er svært at få lokaler til fester og 

gruppearbejde. Studiemiljø er meget vigtigt for fastholdensen af studerende, og det er vigigt, at nye 

studerende føler sig som en del af et studiemiljø. Artsrådet føler, at Prioritering af 

undervisningskompetencer allerede har et momentum bag sig som emne i debatten på universitetet, hvorfor 

det ikke er lige så vigtigt som Studiemiljø. 

 

1. afstemning: 

16 stemmer for Studiemiljø 

13 stemmer for Prioritering af undervisningsningskompetencer 

5 stemmer for Opgørelse af undervisningsaktivitet 

 

2. afstemning: 

15 stemmer for Studiemiljø 

11 stemmer for Prioritering af undervisningsningskompetencer 

 

Studiemiljø er valgt. 

 

Christina Wind (Artsrådet) fra Uddannelsesvidenskab stiller op som repræsentant fra Fællesrådet. Nævner, 

at hun har en faglighed, der giver godt indblik i problematikken. Hun mener, at Arts er meget opmærksomme 

på studiemiljø og føler, at hun på den baggrund kan tale kvalificeet om det. 

Christina vælges pr. akklamation. 

 

Ekstra punkt indskydes inden pausen. 

Emil orienterer om Studenterrådets Fagrådshyttetur, der foregår i weekenden 30. september til 2. oktober. 

Man tager afsted fredag d. 30. og er tilbage søndag d. 2. Der vil være masser af hygge og god mad og 

workshops om lørdagen, der blandt andet vil handle om, hvordan man kommunikerer som fagråd. Søren 

Knudsen, tidligere uddannelsespolitisk ordfører for Studentersamfundet ved Aalborg Universitet, deltager. 

Fagrådshytteturen er åben for alle til stede og alle øvrige medlemmer af fagråd. Der er tilmeldingsfrist d. 

23. september. 

 

2.4 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 9 + Bilag 10) 

Forslag 1, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 
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Forslag 3, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 31, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

Andreas spørger: Hvordan kvalificeres det, at der er tale om et ”erfarent” medlem? 

Svar: Man kigger blandt andet på tidligere erfaring i overvejelsen, hvor det tilstræbes, at medlemmet har en 

passende mængde. 

 

Forslag 44, enstemmighed: Enstemmigt vedtaget. 

Der spørges til ordlyden i forslaget og til, om noget betydningsmæssigt er ændret. Er det gjort lettere at 

opløse Studenterrådet? 

Svar: Nej, det er ikke gjort lettere at opløse Studenterrådet. Forslaget tjener som klarificerende men ændrer 

ikke på nuværende procedure. 

 

Forslag 45, enstemmighed: Enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 53, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Fagråds- og valg til fællesrådspakke. 

Forslag 6, kvalificeret flertal: Imod 2; blanke 0; for 24. Vedtaget. 

Forslaget er taget ud af pakke af medlem fra Statsrådet med motiveringen, at de ønsker at stemme imod det 

ene forslag men ikke resten af pakken. 

Jurrådet spørger, om de i virkeligheden opfylder kriterierne for fagråd nu. Svaret fra Chefdirigenten er, at 

det gør de. 

Der spørges til kravet om og graden af offentliggørelse af møder i fagråd. Svaret er, at det er en ret 

pragmatisk forståelse af ”offentliggørelse”, som opfyldes, hvis mødets afholdelse offentliggøres på en 

platform, der når ud til de studerende i en god udstrækning (f.eks. Facebook eller Blackboard).  

Der motiveres imod forslaget fra Statsrådet, som pointerer: ”If it ain’t broke, don’t fix it.” 

Mads Hareskov Jørgensen kommenterer og motiverer for forslaget. Han er enig i, at Fællesrådet ikke skal 

pålægge fagråd en masse ting i fordhold til deres arbejde, hvilket heller ikke er hensigten med forslaget. 

Idéen er at klargøre og gøre det mere overskueligt, hvad der forventes. Der pålægges ikke fagråd yderligere 

ansvar, end de har nu. 

 

ÆF til forslag 9, almindeligt flertal: Imod 7; blanke 0; for 19. Vedtaget. 
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ÆF-stiller motiverer og nævner, at dirigenterne ikke bør have så meget magt til at suspendere mandater i 

Fællesrådet. Der svares, at dirigenternes opgave er at forvalte administrativt i henhold til statutten, ikke 

politisk. Hvis de går over det mandat, bør der stilles mistillidsvotum af Fællesrådet, og der er dermed ikke et 

problem med dirigenternes beføjelser. 

 

Fagråds- og valg til fællesrådspakke, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Sproglig pakke, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Formaliapakke, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Dirigentpakken, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Forretningsudvalgspakke 

ÆF til forslag 23, almindeligt flertal: Imod 16; blank 7; for 3. Faldet. 

Motiverer, at ÆF er en måde på at sikre, at hastende sager ikke siver igennem og kun bliver forelagt de 

politiske udvalg i stedet for også at blive behandlet i Fællesrådet. 

Mads Hareskov Jørgensen modsvarer, at sagerne selvfølgelig kun vil blive forelagt politiske udvalg hvis de 

falder inden for deres ansvar. Ellers vil de blive forelagt Fællesrådet. 

Emil Outzen modsaverer ligeledes, at det er lidt for ekstremt at tage alting til Fællesrådet, så snart man er 

bare lidt uenig i en afgørelse, hvis de politiske udvalg har kompetence til at behandle sagen. 

Sune Koch Rønnow nævner, at de politiske udvalg i forvejen har pligt til at forelægge sager for Fællesrådet, 

og at ÆF dermed ikke ændrer meget i praksis. 

 

Forretningsudvalgspakke, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Politiske udvalg og kommisorieudvalgspakken, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Valgkommisionspakke, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 
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Økonomi- og tegningsretspakken 

ÆF til forslag 43, almindeligt flertal: Imod 0; blankt 3; for 23. Vedtaget. 

Motiverer at det er sundt, at en ramme for budgetafvigelser skal vedtages hvert år. 

Der spørges til, om ÆF ændrer noget, da det i Forslag 43 allerede tilstræbes, at rammen vedtages hvert år. 

Der svares, at ”tilstræbes” betyder at man kan, ikke at man skal. Forskellen består i, om man kan eller skal 

vedtage hvert år. 

 

Økonomi- og tegningsretspakken, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Stemmeprocedurepakke, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

 

2.5 Indsupplering af 1 menigt medlem til forretningsudvalget (O+D+B) (Bilag 11 + 12) 

Mads præsenterer Forretningsudvalget. 

Rikke Skjoldborg Rode stiller op og motiverer for sin opstilling. Hun læser på kandidatuddannelsen i Human 

Security og har en BA i Religionsvidenskab. Nævner, at det ville være megafedt at være med i arbejdet i 

Studenterrådet. 

Ingen stiller op imod Rikke, som derfor vælges pr. akklamation. 

 

Tillidsafstemning til samlet FU afholdes med resultatet, at der enstemmigt er tillid til det nye samlede 

Forretningsudvalg. 

 

2.6 Indsupplering af 3 medlemmer til AUPUS (O+D+B) (Bilag 13) 

Emil orienterer om AUPUS og dets formål. 

Sana Mahin Doost, Maria Møller og Tine Karbo Schretter stiller op. Alle tre er valgt pr. akklamation.  

 

3. Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

Sana meddeler. 

FU bruger meget tid på Uddannelsesalliancen. Holder hyttetur snart, som man er fuldt i gang med. Kigger 

meget på valget allerede, og har jo netop godkendt valgkampsgrundlag her på mødet. Planlægger 
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valgkampen og kigger på DSF’s kommende Politikkonference (11.-13. november; skriv det i jeres 

kalendere). Holder altid onsdag morgen, hvor der spises morgenmad, som er en rigtig hyggelig måde at lære 

folk at kende på. Holdes altid kl. 09 på styrelsen. Holder ”Ny på PK”-oplæg på et tidspunkt. 

 

3.2 AUPUS (O) 

Sarah meddeler. 

AUPUS er AU’s interne politiske udvalg, hvor man primært taler om sager i de Akademiske Råd, og om 

hvad Lieve og Sarah skal mene i Bestyrelsen. Løbende sager inkluderer input til Studiemiljøundersøgelsen, 

hvor man har kommenteret på undersøgelsens indhold i form af dens spørgsmål, samt hvordan 

kommunehospitalet og dets 120.000 m2 skal bruges efter universistets overtagelse. 

 

3.3 LUPUS (O) 

Sune meddeler. 

LUPUS har desværre været præget af mandefald og konfliktende undervisningskalendere. Skal have lavet 

elitepolitik og finansieringspolitik.  

 

3.5 KAMPUS (O) 

Andreas meddeler. 

KAMPUS er Studenterrådets kampagneudvalg. Arbejder på SU-initativer og relaterede demonstrationer. 

Tager på kantinerundtur i næste uge. Var desuden til stede til Danmarks Største Fredagsbar. 

 

3.4 Fagrådsrunde (O) 

SJUS: Intet. 

IGOR: Intet. 

MoGenS: Holder forskellige arrangementer. Pub quiz med politiske spørgsmål om universitetsvalget. 

Arrangementer om udlandsophold. Studietur til København. Skal besøge virksomheder og Kræftens 

Bekæmpelse. 

RIA: Holder åbent møde med kage til politisk udvalg d. 5. okt. Kigger på hvad der skal laves til 

universitetsvalget. Holder opkvalificerende møde til aktive. 

BFU: Har det sidste halve år haft mandefald. Finder nye medlemmer; har fundet nogle og håber på flere. 

Begynder så småt at planlægge valg.  

MFSR: Har første møde i morgen. Er ved at revolutionere studenterpolitik og planlægge den øvrige tid 

fremover. 

Medicinerrådet: Oplevede at en liste med studerendes CPR-numre var blevet sendt rundt til studerende ved 

en fejl. Søger erfaringer med og idéer til, hvordan man skal håndtere det og undgå at det sker. 
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CC: Arbejder med semesterstart for nye bachelorstuderende. Har højnet fagligt niveau i rusuge i kontrast til 

feststemning, hvilket har været en stor success. Holder kurser: Masterclass og Insights omhandlende 

billedbehandlingsprogrammer. 

ABC: Formand træder af. Er i gang med at finde en ny formand og ny kernegruppe.  

Jura: Holder Bezzerwisserturnering og forskellige faglige arrangementer. Kigger på valg til PUMJ. Mange 

nye medlemmer er kommet til. 

Psykrådet: Arbejder med feedback på opgaver. Normalt er VIP’er dårlige til at levere feedback, men i 

øjeblikket er studerende også dårlige til at få feedback og er ikke forberedte til feedback-møder. Har 

erfaring med, at Koda (forening for ophavsretshavere) går efter fredagsbarer i forhold til copyright på 

musik, der afspilles i barene. Emil siger, at FU måske kunne etablere kontakt til ledelsen omkring 

problemstillingen. Vil tale med Aalborg Universitet i forhold til erfaringsudveksling, hvor de har nogle 

strukturer til at håndtere problematikken. 

Statsrådet: Generalforsamling torsdag. Faglig dag i morgen med højt profilerede mennesker inkl. Kim 

Bildsøe Lassen og politikere. Temaet er ”Danmark i verden”. 

Oeconrådet: Fik ny institutleder før sommerferien, som har lagt op til ændringer af kandidatuddannelser og 

af uddannelsen i Erhvervsøkonomi med Tilvalg. Der kommer forbedringer af studiemiljø med hensyn til den 

manglende plads, der opleves. 

Artsrådet: Har fået indsuppleret to nye til FU. Har til formål at komme ud til lokale fagråd. Har snakket om 

universitetsvalg og går i gang med printkampagne, som vil handle meget om struktur, så folk forstår, 

hvordan AU’s struktur med de forskellige nævn og udvalg, der er valg til, er arrangeret. Arrangerer desuden 

event med prodekan for uddannelse Niels Lehmann og er i dialog omkring profilfag. Arrangementet kaldes 

tentativt ”Grill-aften med Niels”, hvor man kan grille Niels lidt. 

 

3.5 Andre (O) 

Søren fra DSF: Kunne godt bruge flere mennesker. Er engageret i Zimbabwe og U-landsforhold. Det er 

absurd spændende, så meld jer endelig. 

Kirstine fra Uddannelsesalliancen: Er et bredt initativ på tværs, som går imod beparelser på uddannelse. 

Arrangerer demonstrationer i hele landet. Man arbejder imod Ulla Tørnæs’ fratagelse af de studerendes SU. 

Der opfordres til, at man kommer til demonstration. Det er vigtigt, da man med folkeånden i ryggen har en 

god mulighed for at få SU-forringelserne nedkæmpet. Man er velkommen til at komme på sekretariatet og 

hjælpe til eller hente materialer. 

Sana på vegne af Sarah Momtaz: Tak for et rigtig godt år. Har haft et megafedt år. Kommer til 

Fagrådshyttetur, hvor man kan sige ordentligt farvel og tak til hende. 

 

4. Evt. 
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Lieve: Beder FU rejse sig, så man kan se dem og klappe af dem. De rejser sig, og der klappes. 

Kasper: Hvis nogen gerne vil være med i Valgkampsgruppen, kan man stadig nå at skrive sig på.  

 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 2:  

 
 

 

1 
Indtægter   

Resultat 2015 Budget 2016 
Resultat 1.-3. kvartal 

2016 
2 Tilskud og aktiviteter  

3           

4 Tilskud         

5   AU Fast tilskud                                            985.994  1.218.034 457.468 

   AU fast tilskud, rest     188.674 

7   AU Tilskud Studienævnsseminar 
                                              
52.534  52.000 52.000 

8   Statstilskud                                            163.722  156.000   

9   Tilskud for bestyrelsesposter                                            159.898  160.697 119.923 

10   I alt                                        1.362.148  1.586.731 818.066 

11           

12 Aktiviteter          

13   Danmarks Største 71901 25.000 147.898 

14   Delfinen                                           -145.616  -25.000 -147.671 

15   Distribuationsaftale 0 -34.500 -18.400 

16   Fotokopiering  
                                              
18.079  15.000 5.663 

17   Northside  
                                              
35.000  35.000 46.215 

18   Plakatservice 
                                                 
9.035  0 6.267 

19   SHB 14787 30.000 -95.124 
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20   Studiekalender 
                                              
71.318  30.000 29.560 

21   Studiemesse                                            273.505  250.000 160.805 

   Studiestartspakke                                              -29.760  -15.000 4.340 

23   Kursusvirksomhed     -2040 

24   I alt                                            318.249  
                                       
310.500  

                                       
139.554  

25           

26   Tilskud og aktiviteter i alt                                         1.680.397  1.897.231 957.619 

27           

28 
Udgifter    

 Resultat 2015  Budget 2016 
Resultat 1.-3. kvartal 

2016 

29 
Organisation og aktiviteter 

30           

31 Løn og Vederlag         

32   Bestyrelsesrep. Vederlag 
                                              
72.000  72.864 54.000 

33   Delfinen Honorar 0 85.000 26.800 

34   Forretningsudvalget Vederlag                                            275.822  259.812 119.325 

35   Sekretariat Løn                                            533.694  650.000 331.443 

36   I alt                                            881.516  1.067.676 531.568 

37           

38 Kontingenter og bidrag         

39   DSF Kontingent                                            144.827  146.275 144.268 

40   Aministrativt bidrag 0 -7000   

41   Retshjælpen  0 7000   

42   Diverse  bidrag 0 15000   

43   I alt                                            144.827  
                                       
161.275  

                                       
144.268  
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44           

45 Møder og forplejning         

46   Forretningsudvalget 4059 5000 1588 

47   Fællesrådet 12918 7500 8021 

48   Politiske udvalg 13964 15.000 4.159 

49   Social Indsats 0 10.000   

50   I alt 
                                              
30.941  

                                         
37.500  

                                         
13.769  

51           

52 Repræsentation og rejser         

   Rejser 
                                                      -
64  5.000 2.272 

54   Diverse 22119 7.500   

55   Gaver 
                                                 
1.053  5.000 7.219 

56   Markedsføring 0 20.000 395 

57   Reception, FU og SEK 
                                                 
8.207  7.500 5.896 

58   I alt 
                                              
31.379  

                                         
40.000  

                                         
13.510  

59           

60   Organisation og aktiviteter i alt                                         1.088.663  
                                   
1.306.451  

                                       
703.115  

61           

62           

63     
 Resultat 2015  Budget 16 

Resultat 1.-3. kvartal 
2016 

64 
Politik   

65           

66 Kampagner         

67   Kampagner                                            109.968  110.000 25.510 
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68   I alt                                            109.968  110.000 25.510 

69           

70 Politiske aktiviteter         

71  Aktivitetspulje 
                                              
13.200  70.000 11.601 

72   Fagråd 
                                              
21.631  35.000 16.025 

73   Politikkonference og DSF kurser 
                                                 
1.000  1.000 1.237 

74   Politisk repræsentation 
                                                 
4.681  10.000   

75   Studienævnsopkvalificering 
                                              
52.703  64.000 77.711 

76   Univalg 
                                              
51.233  60.000 2.995 

77   I alt                                            144.448  240.000 109.569 

78           

79   Politk i alt                                             254.416  
                                       
350.000  

                                       
135.079  

80           

81     
 Resultat 2015  Budget 16 

Resultat 1.-3. kvartal 
2016 

82 
Administration   

83           

84   Alarmudrykning 
                                                 
2.461  1.500 590 

85   Operation dagsværk 
                                                 
2.424  2.500   

86   Forsikring 
                                                 
8.423  8.500   
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87   Fotokopiering  
                                              
13.639  10.000 12.457 

88   Fragt og porto 
                                                 
1.387  2.000 -878 

89   Hjemmesideudgifter 
                                                          
6  500 1.255 

90   IT  
                                              
46.875  47.000 2.379 

91   Konsulentbistand 5274 3.000 917 

92   Nyanskaffelser  
                                              
10.550  50.000 2.438 

93   Personaleomkostninger 
                                              
31.612  30.000 6.164 

94   Rengøring 0 14000 7000 

95   Revision 
                                              
43.438  45.000 42.708 

96   Salgsmateriale  
                                              
21.329  20.000 531 

97   Telefon 
                                                 
5.045  5.000 5.491 

98   Øl og vand 
                                               -
1.828  -2.000 -3.874 

   Kontorartikler     3.154 

   Gebyrer   781 

101   I alt                                            190.635  235.500 80.333 

102           

103   Administration i alt                                            190.635  235.500 80.333 
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104 

105     
 Resultat 2015  Budget 2016 

Resultat 1.-3. kvartal 
2016 

106 
Administration   

107   Finansielle indtægter i alt 
                                                     
867  1.000   

108   Afskrivninger       

109   Tab på debitorer 
                                              
19.000  0   

110   Egenkapital primo                                            970.620  1.099.234   

111   Egenkapital ultimo                                        1.099.234  1.105.514   

112           

113 RESULTAT   128.550  6.280  39.093  
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Bilag 3: Statutændringsprocedurer 

 

Statutudvalget har nu gået hele Statutten igennem og er kommet med deres forslag. Alle disse er 

med i bilag 3. Dette er en anden behandling af statutændringerne, hvormed det ikke er muligt at 

lave ændringsforsalg eller egne forslag. Vi skal kun have afstemning med dem, der bliv vedtaget 

sidste fællesrådsmøde. Fagråd er også velkomne til at skrive til enten dirigentmailen 

(dirigent@sr.au.dk) eller Mads (Mads@sr.au.dk), så vi kan vi komme ud og forklare vores 

ændringer.  

 

Da der er så mange ændringsforslag, så har dirigenterne lavet pakker, der handler om det samme og 

kræver samme stemmeprocedure. Enhver mandatbærer kan få taget et forslag ud af en pakke, hvis 

mandatbæreren ønsker en særskilt afstemning. 

 

Pakkerne, der er lavet er: 

Fagråds og valg til fællesrådspakken 

Sproglig pakke 

Formaliapakke 

Dirigentpakke 

Forretningsudvalgspakke 

Politiske udvalg- og kommissorieudvalgspakken 

Valgkommissionspakken 

Økonomi- og tegningsretspakke 

Stemmeprocedurepakke  

 

Alle pakker og forslag skal stemmes igennem igen med kvalificeret flertal med undtagelse af 

forslag 44 og 45, som skal stemmes igennem enstemmigt.  

 

   

Til alle jer der gerne vil slå noget op eller bare læse vores statut, så kan den læses her 

http://sr.au.dk/om-os/statutter/.  

mailto:dirigent@sr.au.dk
mailto:Mads@sr.au.dk
http://sr.au.dk/om-os/statutter/
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Bilag 4: Statutændringer 

 

Forslag uden for pakke: 
 
Forslag 1 
§ 2 
ændres fra: 
Studenterrådet skal virke til gavn for de ved universitetet immatrikulerede studerende og varetager de 
studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. Studenterrådet skal i den forbindelse udbrede 
den studenterpolitiske debat på Aarhus Universitet. 
ændres til: 
Studenterrådet skal virke til gavn for de nuværende og fremtidige ved universitetet immatrikulerede 
studerende og varetager de studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. Studenterrådet skal 
i den forbindelse udbrede den studenterpolitiske debat på Aarhus Universitet. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Det dur ikke at vi kan sælge ud på fremtidige studerendes forhold for vores egen lige nu. 
 
Forslag 3 
§ 7 stk 1-3 
Slettes 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Hvis vi skal til at optage sådan organisation, så skal statutten formentligt alligevel ændres, hvormed der så 
skal skrive et nyt afsnit om optagelse af andre organisationen. 
Da Statutten benævner faglig repræsentation som en kerneværdi giver det umiddelbart heller ikke ret meget 
mening at optage organisationer som ikke er fagråd (og dermed ikke fagligt funderet).  

 
Forslag 31 
§ 31 
ændres fra: 

Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på sidste møde inden næste konstituerende 
Fællesrådsmøde. Udvalget skal sammensættes af mindst et medlem fra hvert af det igangværende 
rådsårs udvalg samt yderligere et antal medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige 

valgområder. Udvalgets formand er Studenterrådets formand eller næstformand efter indstilling fra 
Studenterrådets Forretningsudvalg. 
ændres til: 

Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på sidste møde inden næste konstituerende 

Fællesrådsmøde. Der vælges følgende medlemmer til Kommissorieudvalget. 
- 1 medlem af Dirigentinstitutionen, som agerer formand og står for at lede udvalget og sikre statutten. Der 
tilstræbes valg af et erfarent medlem. 
- 1 medlem af forretningsudvalget, som agerer i en koordinerende rolle og står for at sikre udvalgets 
arbejde. Der tilstræbes valg af et medlem, som har en passende balance mellem erfaring og mulighed for at 
genopstille. 
- 1 medlem fra hvert af de Politiske udvalg. Disse medlemmer står for at videregive erfaringerne fra sidste 
rådsår. 
- 3 valgt af Fællesrådet. Disse medlemmer står for at sikre FR’s interesser.  
Minimum 3 valgområder skal være repræsenteret i Kommisorieudvalget. 
Stiller: 
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Statutudvalget 
Motivering: 
Det er meningen, at dirigenten skal stå for formalia og sikker alt bliver overholdt. forretningsudvalget skal så 
stå for at være visionær og hvordan den bedste konstruktion laves. 

 
Forslag 44 
§ 45 
ændres fra: 
Opløsning af Studenterrådet kan alene ske efter, at Fællesrådet på to hinanden følgende ordinære 
Fællesrådsmøder i to forskellige rådsår med kvalificeret flertal, jf. appendiks D, har truffet beslutning 
herom. 
ændres til: 
Opløsning af Studenterrådet kan alene ske efter, at Fællesrådet på to på hinanden følgende ordinære 
Fællesrådsmøder med det konstituerende fællesråd imellem med kvalificeret flertal, jf. appendiks D, har 
truffet beslutning herom. 
Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
Gjort mere klart, således den ikke kan misforstås. 
 
Forslag 45 
Tilføjer ny §46 stk. 6: 
stk. 6 
Stavefejl, grammatiske fejl og fejl i henvisninger kan rettes uden anvendelse af reglerne for statutændringer i 
de tilfælde, hvor der ikke ændres substantielt i nærværende statut. Rettelsen skal forelægges Fællesrådet, og 
enhver mandatbærer i Fællesrådet kan kræve rettelsen til vedtagelse efter de almindelige bestemmelser om 
statutændringer, hvorved første afstemning vil blive afholdt på det næstkommende møde. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Det er nok desværre utopisk at tro, at alle stavefejl er fundet og rettet. Denne paragraf vil gøre det lettere at 
rette disse små fejl. Uden at tage nogen beføjelse fra fællesrådet. 

 
Forslag 53 
Ny paragraf tilføjes: 
§6a 
Studenterrådet er medlem af Danske Studerendes Fællesråd. 
Stk. 2 
Studenterrådet søger indflydelse i Danske Studerendes Fællesråds Landsforum, politiske udvalg, ad hoc 
arbejdsgrupper og Politik Konferencer. 
Stk. 3 
Studenterrådet repræsenteres på Danske Studerendes Fællesråds Politik Konferencer af en delegation 
bestående af studerende fra Aarhus Universitet. Alle studerende ved Aarhus Universitet kan frit deltage i 
delegationen. 
Stk. 4 
Studenterrådets Delegation har selvstændig bemyndigelse til at beslutte Studenterrådets politik på Politik 
Konferencer. 
Stk. 5 
Delegationen stemmer ved afstemninger på Politik Konferencen i én blok. Uenighed i delegationen afgøres 
ved simpelt flertal. Delegationens medlemmer kan dog fritstilles ved afstemninger med 2/3 flertal i 
delegationen. 
Stk. 6 
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Hvis væsentligt flere ønsker at deltage i delegationen end det antal mandater, som Studenterrådet besidder i 
Danske Studerendes Fællesråd, kan Studenterrådets Forretningsudvalg begrænse deltagerantallet af 
praktiske og økonomiske hensyn. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivation: 
Det har ikke tidligere været nævnt i statutten at SR er medlem af DSF. Der er dog nævnt nogle 
arbejdsopgaver i tilknytning til DSF, som skal varetages. Derfor synes vi det giver mening eksplicit at nævne 
at SR er medlem af DSF, ligesom mange fagråd i deres vedtægter nævner at de er en del af SR. Yderligere er 
principperne for vores deltagelse på Politik Konferencerne heller ikke nedskrevet noget sted, og vi synes 
derfor det giver mening at skrive dem ind her. 

 
Forslag 6 
§ 10 
ændres fra: 
Fagrådene består af et nærmere antal repræsentanter for de studerende ved et af universitetet oprettet 
fagområde, eller ved at samtlige studerende ved fagområdet kan deltage i fagrådets virke. Uanset 
deltagelsesformen skal der sikres en lige og fri adgang til at deltage i fagrådets virke. 
ændres til: 
Fagrådene består af et nærmere antal repræsentanter for de studerende ved et af universitetet oprettet 
fagområde. Disse kan enten være valgte eller alle fra fagområdet kan deltage i fagrådets virke. 
Desuden skal fagrådet, og dets politiske underudvalg, leve op til følgende krav. 

·         Man tilslutter sig Studenterrådets formålsparagraf 
·         Der skal være fri og lige adgang til fagrådets virke. 
·         Alle møder er offentlige, og dato for deres afholdelse skal offentliggøres. 
·         Alle studerende ved fagområdet skal have taleret til alle møder. 

stk. 2 
Fagråd kan vedtage procedure for at lukke møder ved personsager og andre særligt følsomme sager.  
stk. 3 
Så længe alle fagområdets studerende har taleret og frit kan opstille, kan fagrådene selv stille gældende 
valgprocedurer. 
stk. 4 
Fagråd kan have ikke-politiske underudvalg, som kræver et medlemskab. Dette medfører, at disse udvalg 
ikke må varetage valg til kollegiale organer eller fællesrådet, repræsentere medlemmernes politiske 
interesser over de studerendes samlede politiske interesser eller lignende.  
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Vi har skitseret de præcise krav statutten stiller fagråd og undtagelserne hertil 

 

Fagråds- og valg til fællesrådspakke: 
 
Forslag 4 
§ 8 
ændres fra: 
Efter en strukturændring af universitet skal en revision af valgområderne og valgkredse finde sted, så de 
følger princippet om faglig repræsentation. 
ændres til: 
Efter en strukturændring af universitetet skal en revision af valgområderne og mandatfordelingen til 
Fællesrådet finde sted, så de følger princippet om faglig repræsentation.” 
Stiller: 
Statutudvalget 
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Motivation: 
Valgkredse skrives ud af som begreb i forslag 46, som omhandler appendix B. Det er en del af at overgå til et 
mere simpelt valgsystem, som er lig den praksis vi faktisk benytter nu. 

 
Forslag 5 
§ 9 stk. 2 
ændres fra: 
Fagrådene er politisk og økonomisk uafhængige af Fællesrådet og kan ikke pålægges pligter af Fællesrådet. 
ændres til: 
Fagrådene er politisk og økonomisk uafhængige af Studenterrådet, kan ikke pålægges pligter af 
Studenterrådet eller Fællesrådet og har ingen forpligtelser hertil med undtagelse af nævnte forpligtelser i § 
10. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Vi gør det lettere at slå op, hvilke forpligtelser man som fagråd har, og ikke har. 
 

Forslag 7 
§ 11 
ændres fra: 
Nye fagråd kan tilknyttes Fællesrådet i forbindelse med det konstituerende Fællesrådsmøde. 
ændres til: 
Nye fagråd kan optages i Studenterrådet i forbindelse med det konstituerende Fællesrådsmøde uden 
afstemning. Hvis et fagråd ønsker at blive optaget på andre tidspunkter, skal dette vedtages på et 
fællesrådsmøde. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Klarhed ved at der ikke er afstemning for optagelse af nye fagråd ved konstituerende. Og tillader også for at 
vi kan optage nye fagråd hele året med fællesrådets accept. 

 
Forslag 9 
§ 12 
Tilføjelse af 
stk. 3 
Hvis dirigenterne ikke godkender vedtægterne, skal dirigenterne kontakte fagrådet med henblik på at lave en 
aftale om, hvordan en overensstemmelse kan opnås. Hvis en sådan aftale ikke kan opnås, Skal 
dirigentinstitutionen kontakte fællesrådet. Ved en afstemning i fællesrådet med simpelt flertal kan fællesrådet 
suspendere fagrådets mandater i fællesrådet. En suspension kan ophæves men simpelt flertal i fællesrådet. 
stk. 4 
Eventuel eksklusion af et optaget fagråd kan kun ske efter indstilling fra Dirigentinstitutionen til Fællesrådet. 
Fællesrådet skal give godkendelse på 2 på hinanden følgende møder. 
Stiller: 
Statutudvalget med et ændringsforslag fra statsrådet 
Motivering: 
Beskrivelse af hvad det kan have af konsekvenser, hvis et fagråds vedtægter ikke lever op til vores. Det er 
ikke en bestemmelse vi forventer bliver brugt, men hvis et fagråd er decideret udemokratisk giver det mening 
ultimativt at kunne smide dem ud. 
 

Forslag 39 
§ 39 stk. 2 
ændres fra: 
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Fagrådene varetager deres egne økonomiske anliggender. Fagråd fastsætter selv regler for deres 
økonomiske forvaltning og tegningsret. 
ændres til: 
Jf. § 9 stk. 2 varetager fagrådene deres egne økonomiske anliggender og fastsætter selv regler for deres 
økonomiske forvaltning og tegningsret.   
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Indsætning af en reference for letlæselighed af statutten. 
 

Forslag 46 
Appendix A: 
Ændres fra: 
Mandaterne i Fællesrådet er fordelt på 4 valgområder alle bestående af en eller flere valgkredse. Alle 
valgkredse tildeles mandater pr. 1000 påbegyndt studerende. 
Fordelingen af mandater til hver valgkreds foretages hvert år, inden der udskrives valg til Fællesrådet jf. 
appendiks B, på baggrund af studentertallene pr. oktober i det forgangne år.  
Mandatfordelingen finder anvendelse i det kommende rådsår, som er tidsrummet mellem to konstituerende 
møder. 

Ved større ændringer af størrelse, uddannelsesdiversitet eller antal af fagråd inden for et 
valgområder indstiller Dirigentinstitutionen til en ny opdeling af valgkredse inden for valgområdet. 
Ændres til: 
Mandaterne i Fællesrådet er fordelt på 4 valgområder, et per fakultet, alle bestående af et eller flere fagråd. 
Alle fagrådsrepræsentationsområder tildeles mandater pr. 1000 påbegyndt studerende.  
Alle fagrådsrepræsentationsområder skal være unikke, således at ingen studerende kan tælles to gange. Hvis 
der er uenighed mellem to fagråd om, hvem en gruppe studerende tilhører, kan det indbringes til 
dirigenterne. Dirigenterne vurderer, hvilket fagråd de studerende tilhører.  
Dirigenterne kan bede et fagråd om dokumentation for at de repræsenterer en gruppe studerende og hvis 
dirigenterne ikke finder dokumentationen tilfredsstillende, kan de lade være med at medregne dem i 
mandatfordelingen. 
Fagrådenes mandater i Fællesrådet fordeles hvert år op til det konstituerende møde, jf. appendiks B, på 
baggrund af studentertallene pr. oktober i det forgangne år. 
Mandatfordelingen finder anvendelse i det kommende rådsår, som er tidsrummet mellem to konstituerende 
møder. 

Ved større ændringer af størrelsen, uddannelsesudbuddet eller antal af fagråd indstiller 
Dirigentinstitutionen til en ny opdeling af studerende i forhold til mandatudregning inden for 

valgområdet. 
Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
Det er ikke muligt for de tre dirigenter, at holde direkte valg til Fællesrådet på alle fagområder. Desuden har 
fagrådene også bedre styr på hvem der rent faktisk repræsenterer deres meninger. Dette har været gældende 
praktisk. 
 

Forslag 47 
Appendix B: 
Ændres fra: 
Dirigentinstitutionen udskriver valg til Fællesrådet i de enkelte valgkredse 15. januar til seneste afholdelse 
en uge før det konstituerende fællesrådsmøde. Enhver studerende har valgret og er valgbar til Fællesrådet, 
inden for den valgkreds og det valgområde den studerende tilhører. Såfremt der ved valget ikke vælges en 
studerende til en plads, bortfalder pladsen i Fællesrådet for det kommende rådsår. 
Valget til Fællesrådet kan foregå ved fredsvalg eller kampvalg. 
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A) Fredsvalg: 
Inden for hver valgkreds fastsætter fagrådet datoen for valgets afholdelse og offentliggør tidspunktet senest 2 
uger forinden. 
Fagråd vælger mandatbærere til Fællesrådet for det kommende rådsår. De lokale fagråd bestemmer 
valgproceduren inden for rammerne af nærværende statut i samråd med Dirigentinstitutionen.  
B) Kampvalg: 
Kampvalg kan opstå, hvis der er flere fagråd inden for en valgkreds.  
Ved kampvalg offentliggør Dirigentinstitutionen valgets dato og procedurer senest 4 uger før afholdelsen. 
Der skal afholdes kampvalg i et valgområde, såfremt én af følgende betingelser er opfyldt: 

1.      mindst 12,5 % af de stemmeberettigede kræver det gennem en underskriftsindsamling.  
2.      de lokale fagråd i enighed beslutter det. 
3.      et af de lokale fagråd indgiver en begrundet anmodning til Dirigentinstitutionen, og 

Dirigentinstitutionen herefter vurderer, at Fællesrådets demokratiske legitimitet vil være bedst sikret 
ved at følge anmodningen. 

Anmodning om afholdelse af kampvalg skal være Dirigentinstitutionen i hænde senest 5 uger inden, valget 
senest skal afholdes. 
Ændres til: 
Fagrådene er selv ansvarlige for at vælge deres mandatberettigede til fællesrådet blandt deres egne 
repræsentationsområder og derefter informere Dirigentinstitutionen om dette valg. 
Den 15. december udsender dirigenterne den nye mandatfordeling til høring. Hvis en studerende ved Aarhus 
Universitet mener, at der er en fejl, kan en forespørgsel sendes til dirigenterne. Dirigenterne skal så 
redegøre for udregningen. 
Den 15. januar informerer dirigentinstitutionen fagrådene om, at de indsender deres liste af 
mandatberettigede til fællesrådet for næste rådsår senest en uge før konstituerende fællesrådsmøde. I et 
indeværende rådsår kan fagrådene ændre deres liste over mandatberettigede ved at skrive til dirigenterne i 
passende tid før et møde. Hvis et fagsråd ikke har udpeget nogen mandatberettigede bortfalder mandatet. 
Bortfaldne mandater falder tilbage til fagrådet ved opdatering af mandatberettigede. 
Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
Når der ikke længere er direkte valg, er der brug for en nye valgprocedure. Dette har været gældende 
praktisk, som nu formaliseres. 

 

Sproglig pakke: 
 

Forslag 8 
§ 11 stk. 3 
ændres fra: 
Dirigentinstitutionen er ansvarlig for at korrigere mandatfordelingen for Fællesrådet ved optag af nye 
fagråd. 
ændres til: 
Dirigentinstitutionen er ansvarlig for at korrigere mandatfordelingen for Fællesrådet efter optagelse af nye 
fagråd. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Sproglig rettelse af ved til efter. 
 

Forslag 10 
§ 18 
ændres fra: 
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Studenterrådets Chefdirigent åbner og leder Fællesrådets møder, og ved Chefdirigentens midlertidige 
forfald er det en dirigent i prioriteret rækkefølge. 
ændres til: 
Studenterrådets Chefdirigent åbner og leder Fællesrådets møder. Ved Chefdirigentens midlertidige forfald 
overtager en dirigent efter prioriteret rækkefølge. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Sproglig rettelse. [, og v] rettes til [. V] 

 
Forslag 19 
§ 23 stk. 3 
ændres fra: 
Når et medlem af Dirigentinstitutionen fungerer som dirigent, indebærer det føring af talerliste, 
fortolkningsspørgsmål af nærværende statut og de af Fællesrådet trufne beslutninger, afklaring af 
afstemningsprocedure jf. appendiks C og D, samt d opgaver man normalt i uskreven ret tildeler dirigenter 
ved generalforsamlinger og lignende.e 
ændres til: 
Når et medlem af Dirigentinstitutionen fungerer som dirigent, indebærer det føring af talerliste, 
fortolkningsspørgsmål af nærværende statut og de af Fællesrådet trufne beslutninger, afklaring af 
afstemningsprocedure jf. appendiks C og D, samt de opgaver man normalt i uskreven ret tildeler dirigenter 
ved generalforsamlinger og lignende. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Rettelse af 2 stavefejl 
 
Forslag 52 
Appendix D 
Ændres fra: 
Det almindelige flertal indebærer, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 
Det kvalificerede flertal indebærer, at 2/3 dele af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Ved krav 
om beslutning ved enstemmighed skal samtlige fremmødte medlemmer stemme for den pågældende sag. 
For flertal i Fællesrådet gælder der yderligere betingelser. I det almindelige flertal skal der indgå mandater 
fra mindst to valgområder i flertallet. I det kvalificerede flertal skal der indgå mandater fra mindst tre 
valgområder og være flertal inden for mindst to valgområder. Ved Enstemmighed skal der indgå mandater 
fra mindst tre valgområder. 
Ændres til: 
Det almindelige flertal indebærer, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, 
og at der indgår mandater fra mindst to valgområder i flertallet. 
Det kvalificerede flertal indebærer, at ⅔ af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, at der indgår 
mandater fra mindst tre valgområder i flertallet, og at der er flertal inden for mindst to valgområder. 
Det enstemmige flertal indebærer, at samtlige fremmødte medlemmer stemmer for den pågældende sag, og 
at der indgår mandater fra mindst tre valgområder i flertallet. 
Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
Er ændret så hver afstemningsform står sammen for lettere læsbarhed. 

 

Formaliapakke: 
 
Forslag 2 
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§ 4 stk 2-3 
ændres fra: 
Stk. 2 
Alle studerende ved Aarhus Universitet har taleret til møder i Studenterrådets statutsikrede organer og kan 
frit opstille efter gældende valgprocedurer jf. appendiks B og C. 
Stk. 3 

Alle mødedatoer i statutsikrende organer skal offentliggøres. 
ændres til: 
Stk. 2 
Alle studerende ved Aarhus Universitet har taleret til møder i Studenterrådets statutsikrede organer og kan 
frit opstille efter gældende valgprocedurer jf. appendiks B og C. Dette skal ydermere tilstræbes også i 
Studenterrådets øvrige organer og møder. 
Stk. 3 

Alle mødedatoer i statutsikrede organer skal offentliggøres. Dette skal ydermere tilstræbes også i 
Studenterrådets øvrige organer og møder. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
I statutudvalget mener vi, at det er en værdi med offentlige møder, som ikke var tydelig nok, og som også 
skal tilstræbes i andre organer. 

 
Forslag 11 
§ 18 stk. 2 
ændres fra: 
Studenterrådets Generalsekretær tager referat af Fællesrådets møder, og ved Generalsekretærens forfald 
vælger Fællesrådet under punktet, formalia, en stedfortrædende referent. 
ændres til: 
Studenterrådets Sekretariatsleder tager referat af Fællesrådets møder, og ved Sekretariatslederens forfald 
sørger Dirigentinstitutionen for en referent. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Der er ingen grund til at have valg af referent. + konsekvens retning af ændret titel. 
 
Forslag 12 
§ 18 stk. 3 
ændres fra: 
Dagsordenen bør mindst indeholde punkterne: 
1. Formalia 
    a. Navnerunde og mandatfordeling 
    b. Konstatering af quorum jf. § 19 stk. 1 
    c. Konstatering af mødets lovlighed 
    d. Ændringer i Fællesrådets sammensætning jf. § 19 stk. 2 og appendiks A 
    e. Dispensation i forhold til mandatfordeling jf. § 19 stk. 3  
    f. Godkendelse af dagsorden 
    g. Godkendelse af referat 
2. Meddelelser fra Studenterrådets organer 
3. Meddelelser fra eksterne udvalg mv. 

4. Sager til behandling 
5. Sager til orientering 
6. Eventuelt 
ændres til: 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

  
 29 

 

Dagsordenen bør mindst indeholde punkterne: 
1. Formalia 
    a. Navnerunde 
    b. Konstatering af quorum, jvf. § 19 stk. 1, og mødets lovlighed 
    c. Godkendelse af dagsorden 
    d. Godkendelse af referat 

2. Sager til behandling 
3. Meddelelser 
4. Eventuelt 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Beholder ånden af dagsordenen, men giver dirigentinstitutionen og forretningsudvalget bedre muligheder for 
at tilpasse dagsordenen. 
 

Forslag 13 
§ 19 stk. 2 
ændres fra: 
Ændringer i mandatfordeling jf. appendiks A eller ændringer af mandatbærere jf. appendiks B skal meddeles 
af Dirigentinstitutionen ved mødets start. 
ændres til:   
Ændringer i mandatfordeling jf. appendiks A skal meddeles af Dirigentinstitutionen ved mødets start. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Der er ingen der gider hører på dirigenten sidder og læser navnene på de enkelte mandatbærer op.  
 

Forslag 14 
§ 21 
ændres fra: 
Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes af den afgående Dirigentinstitution ultimo februar med 
dagsorden mindst indeholdende følgende punkter: 
1. Optagelse af nye fagråd og gennemgang af den nye mandatfordeling  
2. Valg af Dirigentinstitutionen 
3. Formalia 
    a) Konstatering af quorum 
    b) Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden 
4. Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport 
5. Det afgående Forretningsudvalg aflægger beretning  
6. Den Kritiske Revision aflægger beretning 
7. Godkendelse af årsrapport og beretning 
8. Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet 
9. Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg 
10. Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision 
11. Indkomne forslag 
12. Valg af nyt Studenterrådets Forretningsudvalg 

13. Valg af medlemmer til Valgkommissionen 
14. Valg af kritiske revisorer for det kommende regnskabsår 
15. Valg af medlemmer til politisk(e) udvalg 
ændres til: 
Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes af den afgående Dirigentinstitution til mødeafholdelse ultimo 
februar med dagsorden mindst indeholdende følgende punkter: 
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1. Optagelse af nye fagråd og gennemgang af den nye mandatfordeling  
2. Valg af Dirigentinstitutionen 
3. Formalia 
    a) Konstatering af quorum, jvf. § 19 stk. 1, og mødets lovlighed  
    b) Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden 
4. Det afgående Forretningsudvalg aflægger beretning  
5. Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport 
6. Den Kritiske Revision aflægger beretning 
7. Godkendelse af årsrapport og beretning 
8. Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet 
9. Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg 
10. Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision 
11. Indkomne forslag 
12. Valg af nyt Studenterrådets Forretningsudvalg 

13. Valg af medlemmer til Valgkommissionen 
14. Valg af kritiske revisorer for det kommende regnskabsår 
15. Valg af medlemmer til politisk(e) udvalg 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Klarhed om det er mødet og ikke indkaldelsen der skal holdes ultimo februar. Desuden er det nye punkt 4 og 
5 byttet rundt. 
 

Forslag 15 
§ 21 stk. 3 
ændres fra: 
Studenterrådets Generalsekretær tager referat og giver efter mødet Aarhus Universitetet besked om 
sammensætningen af Studenterrådets organer. 
ændres til: 
Studenterrådets Sekretariatsleder tager referat og giver efter mødet Aarhus Universitet besked om 
sammensætningen af Studenterrådets Forretningsudvalg. Ved Sekretariatslederens forfald sørger den 
afgående Dirigentinstitution for en referent. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Titelændring af Generalsekretær. Sekretariatsleder er mere moderne dansk, og mere beskrivende for det 
arbejde som vedkommende varetager. 
Desuden synes vi ikke det giver mening at vi informere AU om andet end forretningsudvalget. Vi skal også 
holde konstituerende møde selv om vores Sekretariatsleder er syg. 

 
Forslag 26 
§ 29 
ændres fra: 
Stk. 2 
Studenterrådets Forretningsudvalg uddelegerer det daglige ledelsesmæssige ansvar for Studenterrådets 
personale, administration og økonomi til en Generalsekretær. 
Stk. 3 

Generalsekretæren deltager som hovedregel i Studenterrådets Forretningsudvalgs møder jf. dettes 

forretningsorden, mens andre ansatte kan gøre det efter behov. 
ændres til: 
Stk. 2 
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Studenterrådets Forretningsudvalg uddelegerer det daglige ledelsesmæssige ansvar for Studenterrådets 
personale, administration og økonomi til en Sekretariatsleder. 
Stk. 3 

Sekretariatslederen deltager som hovedregel i Studenterrådets Forretningsudvalgs møder jf. dettes 
forretningsorden, mens andre ansatte kan gøre det efter behov. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Ændring af titel. 

 

Dirigentpakke: 
 
Forslag 16 
§ 23 
Tilføjes: 

 Sikre kontinuitet i Fællesrådets virke og beslutninger 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Fællesrådet skal være klar over, hvis de vedtager noget der ændrer en tidligere beslutning eller noget der er 
modstridende. 
 

Forslag 17 
§ 23 
Tilføjelse af nyt stykke 5: 
Stk. 5 
Vurderinger og fortolkninger udarbejdet af tidligere Dirigentinstitutioner er gyldige, medmindre de bliver 
omstødt af den siddende Dirigentinstitution, eller den fortolkede tekst ændres. Alle studerende ved Aarhus 
Universitet kan udbede sig stående fortolkninger. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Skabe klarhed omkring hvor lang tid en dirigent tolkning holder og skabe mere åbenhed om tolkningerne. 
 

Forslag 18 
§ 24 stk. 2 
ændres fra: 
Den valgte Dirigentinstitution fastsætter nærmere principperne for dens virke, som forelægges Fællesrådet 
ved skriftlig orientering eller mundtligt på et fællesrådsmøde. 
ændres til: 
Den valgte Dirigentinstitution fastsætter en forretningsorden, som forelægges Fællesrådet ved skriftlig eller 
mundtlig orientering på et Fællesrådsmøde. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Der er i dag ikke praksis at Dirigentinstitution laver et ‘principprogram’, og vi synes heller ikke det giver 
meget mening at Dirigentinstitution har sin egen fx politiske dagsorden. Derimod giver det god mening at 
Dirigentinstitution fastsætter en forretningsorden for deres virke. 

 
Forslag 20 
§ 25 
ændres fra: 
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Andre organer har pligt til at forelægge Dirigentinstitutionen fortolkningsspørgsmål til nærværende statut. 
Dirigentinstitutionen er herefter enekompetent til at træffe en endelig afgørelse om fortolkningen af statutten. 
ændres til: 
Dirigentinstitutionen er enekompetent til at træffe en afgørelse om fortolkningen af statutterne. Ved tvivl om 
fortolkning af statutterne har organer i Studenterrådet pligt til at foreligge fortolkningsspørgsmålet til 
Dirigentinstitutionen. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Sådan som det står skrevet nu, skal organer indesende tolkningsspøgsmål også selvom alle ved hvordan det 
skal forstås, hvilket ikke giver mening. 

 

Forretningsudvalgspakke: 
 
Forslag 21 
§ 26 stk. 3 
ændres fra: 
Ændringer i Studenterrådets Forretningsudvalgs sammensætning kan kun ske efter godkendelse fra 
Fællesrådet. Ved formandens forfald overtager næstformanden formandens opgaver i resten af 
valgperioden. På det efterfølgende Fællesrådsmøde vælges ny næstformand.  
ændres til: 
Ændringer i Studenterrådets Forretningsudvalgs sammensætning kan kun ske efter godkendelse fra 
Fællesrådet. Ved Formandens forfald overtager Næstformanden Formandens opgaver til næstkommende 
Fællesrådsmøde. På Fællesrådsmødet vælges en ny Formand. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Det skal ikke nødvendigvis være næstformanden som overtager, da man godt kan forestille sig sig at 
næstformanden ikke har lyst eller der er et bedre valg. 
 

Forslag 22 
§ 27 
ændres fra: 
Studenterrådets Forretningsudvalg står for Studenterrådets ledelse, fremdrift og kontinuitet under ansvar 
over for Fællesrådet. Studenterrådets Forretningsudvalg kan uddelegere opgaver til Studenterrådets 
sekretariat, udvalg eller ad hoc arbejdsgrupper. 
ændres til: 
Studenterrådets Forretningsudvalg står for Studenterrådets ledelse, udvikling, kontinuitet og for at sikre 
sammenhæng mellem Studenterrådets organer, under ansvar over for Fællesrådet. Forretningsudvalget 
repræsenterer Studenterrådet udadtil og varetager indkomne henvendelser. Forretningsudvalget kan 
uddelegere opgaver til Studenterrådets sekretariat, udvalg eller ad hoc arbejdsgrupper. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
“Fremdrift” har fået en dårlig ‘medbetydning’, desuden synes vi “udvikling” er mere dækkende. At sikre 
sammenhæng mellem organer (udvalg mm.) er også en meget vigtig FU-opgave, og vi forsøger yderligere at 
være mere beskrivende omkring FU’s arbejde med tilføjelsen om at repræsenterer udadtil og varetage 
henvendelser. 
 
Forslag 23: 
Tilføjelser til §27 
stk. 5 
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Forretningsudvalget kan selvstændigt behandle sager og træffe beslutninger i sager, som er indeholdt eller 
ligger i umiddelbar forlængelse af vedtagne arbejdsplaner, politikpapirer, strategier og beslutninger truffet 
af Fællesrådet eller Politisk(e) Udvalg. 
stk. 6 
Forretningsudvalget kan dog altid træffe beslutning i hastende sager, som ikke kan vente til et Fællesråds- 
eller udvalgsmøde. Sådanne beslutninger skal forelægges Fællesrådet eller Politisk(e) Udvalg ved 
førstkommende lejlighed. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Dette har været gældende praktisk, men det er bedre at have det formaliseret, og er et forsøg på at klargøre 
FU’s kompetencer. 
 

Forslag 24 
§27 
Ændres fra: 
Stk. 3 
Studenterrådets Forretningsudvalg har ansvar for udarbejdelse af Studenterrådets arbejdsplan, som 
vedtages på det konstituerende fællesrådsmøde jf. § 21 
Ændres til: 
Stk. 3 
Det afgående Studenterrådets Forretningsudvalg har ansvar for udarbejdelse af Studenterrådets arbejdsplan 
for det kommende år, som vedtages på det konstituerende fællesrådsmøde jf. § 21. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Klargøring, således der ikke kan ske misforståelse. 
 

Forslag 25 
§ 27 stk. 4 
ændres fra: 
Et medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg har det overordnede ansvar for sine sagsområder og 
træder automatisk ind i det udvalg, hvorunder Fællesrådet har placeret sagsområdet, såfremt et sådant er 
oprettet. Medlemmet optræder her i en koordinerende sekretærrolle. 
ændres til: 
Et medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg har det overordnede ansvar for sine sagsområder. Alle 
politiske udvalg er sagsområder, og skal tildeles et medlem af Forretningsudvalget. Medlemmer der er tildelt 
et politisk udvalg, træder automatisk ind i det udvalg og optræder her i en koordinerende rolle, jf. de for 
udvalgene stående kommissorier. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Fjernelse af sekretær title, således at det er kommissorierne, der bestemmer title og arbejdsdeling ud over den 
koordinerende rolle. Det giver kommissorierne større frihed til at kunne definere udvalgsledelsen samtidig 
med at man sikre der fortsat er et FU-medlem til at koordinere med resten af SR. 

 

Politiske udvalg- og kommissorieudvalgspakke: 
 

Forslag 27 
§30 
ændres fra: 
Studenterrådet har inddelt sine politiske sagsområder i følgende overordnede punkter: 
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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 (B) 
Studienævn og Akademiske Råd (B) 
Fagråd og opkvalificering (B) 
ændres til: 
Studenterrådet har inddelt sine politiske sagsområder i følgende overordnede punkter: 
AU intern uddannelsespolitik 
AU ekstern uddannelsespolitik 
Levevilkårspolitik 
Aarhus Universitets bestyrelse 
Landsforum og anden koordinering af Danske Studerendes Fællesråd (B) 
Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau (B) 
Studienævn og Akademiske Råd (B) 
Fagråd og opkvalificering (B) 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Giver mere mening, at dele uddannelse op i intern og ekstern for uddannelse, da det handler om det rektor og 
kollegiale organer eller det politiske system. Levevilkårs politik er ikke nødvendigvis særlig meningsfuld at 
dele op i fx lokal og national, men jf. forslag 27 foreslår vi at eksplicitere at et sagsområde kan deles mellem 
udvalg. 
Landsforum og anden koordinering af Danske Studerendes Fællesråd foreslås som et B-punk (dvs. det kan 

henlægges til FU), da der kan være rigtigt meget ‘drift’ af DSF som ikke nødvendigvis er særligt 
vedkommende for fx et politisk udvalg. 

Politik Konferencer (i DSF) fjernes helt fra listen, men jf. forslag 52 foreslår vi at indsætte en ny paragraf 
som beskriver vores medlemskab af DSF og deltagelse på Politikkonferencer. 

 

Forslag 28 
§ 30 stk. 
ændres fra: 
Alle sagsområder skal placeres i udvalg. For B-sagsområder kan ansvaret dog placeres i Studenterrådets 
Forretningsudvalg. 
ændres til: 
Alle sagsområder skal placeres i udvalg. Sagsområder kan opdeles i flere udvalg. For B-sagsområder kan 
ansvaret dog placeres i Studenterrådets Forretningsudvalg. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Dette er en gammel dirigent tolkning at sagsområde kan deles mellem udvalg, som ligeså godt kan 
formaliseres.   
 
Forslag 29 
§ 30 stk. 5 
ændres fra: 
For alle oprettede udvalg vedtages kommissorier, der efter indstilling fra kommissorieudvalget bestemmer 
udvalgenes specifikke sagsområde, og hvordan arbejdet forventes forvaltet 
ændres til: 
For alle oprettede udvalg vedtages kommissorier, der efter indstilling fra kommissorieudvalget bestemmer 
udvalgenes specifikke sagsområde, udvalgenes formål og sammensætning og hvordan arbejdet forventes 
forvaltet. 
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Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Det giver god mening også at have det med. 

 
Forslag 30 
§ 30 stk. 6 
ændres fra: 
Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger mindst én sekretær til hvert udvalg.  
ændres til: 
Jf. §27 stk. 4 træder ét medlem af Forretningsudvalget ind i hvert Politisk Udvalg i en koordinerende rolle. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Reference således det er lettere at krydsrefererer og fjernelse af titel sekretær.   

  
Forslag 32 
§ 33 
ændres fra: 
Udvalgene har kompetencer som fastsat i kommissorierne. Herudover fastsætter udvalgene selv deres 
forretningsorden. 
ændres til: 
Udvalgene har kompetencer som fastsat i kommissorierne. Herudover fastsætter udvalgene selv deres 
forretningsorden, som forelægges Fællesrådet ved skriftlig eller mundtlig orientering på et Fællesrådsmøde.  
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Ligesom andre organer i fællesrådet, så giver det mening at forretningsorden offentliggøres. 
 

Forslag 33 
§ 34 
ændres fra: 
Udvalgene indkaldes af sekretæren fra Studenterrådets Forretningsudvalg senest 3 uger efter det 
konstituerende fællesrådsmøde til konstituerende udvalgsmøde. 
ændres til: 
Udvalgene indkaldes til konstituerende udvalgsmøde af et medlem fra Studenterrådets Forretningsudvalg 
senest 3 uger efter det konstituerende fællesrådsmøde. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Kan tage noget tid, at få fordelt alt arbejde i FU, så det vigtigste er der kommer en indkaldelse og der er et 
valgt en forretningsudvalg medlem til mødet. Titel ændring. 
 

Forslag 34 
§ 35 
ændres fra: 
Alle større politiske beslutninger skal forelægges Fællesrådet. 
ændres til: 
Alle større politiske beslutninger skal forelægges Fællesrådet. Dette inkluderer politikpapirer, strategier, 
kampagner og lignende. 
Stiller: 
Statutudvalget 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

  
 36 

 

Motivering: 
Giver eksempler, for at visse rammer for, hvad der skal forelægges fællesrådet. 

 

Valgkommissionspakken: 
 

Forslag 35 
§ 36 
ændres fra: 
Valgkommissionen består af et medlem udpeget af Studenterrådets Forretningsudvalg blandt 
Studenterrådets Forretningsudvalgs medlemmer, et medlem udpeget af Dirigentinstitutionen blandt 
Dirigentinstitutionens medlemmer og fire medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige 
valgområder. 
stk 2 
Det indstillede medlem fra Dirigentinstitutionen er Valgkommissionens formand. Formanden indkalder 
maksimum 4 uger efter det konstituerende fællesrådsmøde til første møde i Valgkommissionen.  
ændres til: 
Valgkommissionen består af en Sekretær udpeget af Studenterrådets Forretningsudvalg internt, en Formand 
udpeget af Dirigentinstitutionen internt samt fire medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige 
valgområder. 
stk. 2 
Sammen agerer Formand og Sekretær udvalgsledelse for Valgkommissionen. De indkalder maksimalt 6 uger 
efter det konstituerende Fællesrådsmøde til første møde i Valgkommissionen.  
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Formalisering af forretningsudvalgsmedlemmets rolle i valgkommissionen og giver 2 ekstra uger inden de 
skal mødes, da dette ikke gør nogen stor forskel for deres arbejde, men gør man bedre kan få lavet 
indkaldelse i orden og aftale en mødedag hvor alle kan komme. 
 

Forslag 36 
§37 stk. 2 
ændres fra: 
Valgkommissionen udsender i god tid hvert år bestemmelser for anmeldelse af kandidaturer, tidsfrister, 
navne på kandidatlister, kompetence til indgåelse af liste- og valgforbund til Fællesrådet og fagråd. 
ændres til: 
Valgkommissionen udsender i god tid hvert år bestemmelser for anmeldelse af kandidaturer, tidsfrister, 
struktur på kandidatlister og kompetence til indgåelse af liste- og valgforbund til Fællesrådet og fagråd. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Navne på listerne er ikke det vigtige for fællesrådet. Det aftales bedst mellem fagråd og 
valgkampsansvarlige. Listerners struktur er holdt ved fællesrådet, da dette er en mere principiel holdning til 
valgkampen. 
 

Forslag 37 
§37 stk. 4 
ændres fra: 
Valgkommissionen kan uddelegere strategisk og praktisk arbejde med selve valgkampen til ad hoc 
arbejdsgrupper, der skal dog altid deltage mindst en fra Valgkommissionen i arbejdsgrupperne. Alt arbejde 
koordineres med de siddende medlemmer af Aarhus Universitets bestyrelse samt det ansvarlige medlem af 
Studenterrådets Forretningsudvalg og/eller det udvalg, der har arbejdet med Aarhus Universitets bestyrelse 
som sit sagsområde. 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

  
 37 

 

ændres til: 
Valgkommissionen kan uddelegere strategisk og praktisk arbejde med selve valgkampen til ad hoc 
arbejdsgrupper. Der skal dog altid deltage mindst én fra Valgkommissionen i arbejdsgrupperne. 
Valgkommissionen og ansvarlige medlem(mer) af Studenterrådets Forretningsudvalg for valget skal mødes 
og aftale arbejdsfordeling af det praktiske arbejde. Alt arbejde koordineres når relevant med de siddende 
medlemmer af Aarhus Universitets bestyrelse samt det ansvarlige medlem af Studenterrådets 
Forretningsudvalg og/eller det udvalg, der har arbejdet med Aarhus Universitets bestyrelse som sit 
sagsområde. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Formaliser valgkampsansvarlige rolle i forhold til valgkommissionen. Tillader også at man kun koordinerer 
med bestyrelseskandidater og politiske udvalg, når relevant. 
 

Forslag 38 
§37 stk. 5 
ændres fra: 
Den afgående Valgkommission er ansvarlig for overlevering af alt relevant viden til den tiltrædende 
Valgkommission. 
ændres til: 
Valgkommissionens afgående udvalgsledelse er ansvarlig for at der sker overlevering af alt relevant viden til 
den tiltrædende Valgkommission. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Ansvar er bedst klart fokuseret, således de personer der er ansvarlige ved det. 

 

Økonomi- og tegningsretpakke: 
 

Forslag 40 
§39 
ændres fra: 
Stk. 3 
Fællesrådet optager selv i budgettet for Studenterrådet, hvilke anliggender der hører under Fællesrådet. 
Fællesrådet tegner i disse sager Studenterrådet. 
Stk. 4 
Fællesrådets tegningsret kan med almindeligt flertal delegeres til Studenterrådets formand og næstformand i 
forening, hvorved de kan meddele Generalsekretær og andre funktionærer enkel eller kollektiv prokura samt 
meddele midlertidige eller vedvarende fuldmagter i det omfang, det findes påkrævet. 
Stk. 5 
Fuldmagtsbestemmelserne i Stk. 4 finder ikke umiddelbart anvendelse på lånoptagelse eller økonomiske 
dispositioner af større karakter. Hertil kræves et særskilt samtykke til fuldmagt f ra Fællesrådet, 
Studenterrådets formand og næstformand underskriver en sådan fuldmagt på vegne af Studenterrådet. 
Fuldmagten gælder alene for den pågældende disposition. 
Stk. 6 
Tilbagekaldelse af de(n) i stk. 4 og 5 nævnte fuldmagt(er) foretages af Chefdirigenten på vegne af 
Fællesrådet, subsidiært Studenterrådets formand. 
ændres til: 
Stk. 3 
Fællesrådet optager selv i budgettet for Studenterrådet, hvilke anliggender der hører under Fællesrådet. 
Studenterrådets Formand og Studenterrådets Næstformand tegner i disse sager Studenterrådet på vegne af 
Fællesrådet. 
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Stk. 4 
Studenterrådets Formand eller Næstformand kan, for enkelte dispositioner, uddelegere tegningsretten til 
Sekretariatslederen i det omfang det findes påkrævet. 
Stk. 5 
Lånoptagelse eller økonomiske dispositioner af større karakter kræver et særskilt samtykke til fuldmagt fra 
Fællesrådet. Studenterrådets formand og næstformand underskriver en sådan fuldmagt på vegne af 
Studenterrådet. Fuldmagten gælder alene for den pågældende disposition. 
Stk. 6 slettes. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Som det er nu, er det meget omstændigt at Fællesrådet skal give Formanden og Næstformanden fuldmagt til 
at kunne underskrive dokumenter med videre (en praksis som heller ikke altid har været fuldt). Vi ønsker at 
gøre det mindre bureaukratisk så Formanden eller Næstformanden umiddelbart kan underskrive dokumenter 
på vegne af Studenterrådet. Budgettet skal fortsat overholdes og det gøres helt klart i stk. 5 at man fx ikke 
kan optage lån uden at spørge Fællesrådet. 
Stk. 4, gør at Sekretariatslederen (generalsekretæren aka Charlotte) også kan underskrive dokumenter i 
enkelte sager efter tilladelse fra Formand eller Næstformand, hvilket også kan være meget praksis eftersom 
Sekretariatslederen laver meget arbejde for FU. 
Det slettede stk. 6 omhandler tilbagekaldelse af fuldmagter som ikke længere vil være aktuelt. 
 

Forslag 41 
§ 40 
Ændres fra: 
Studenterrådet har status som juridisk person og tegnes i disse henseender af Fællesrådet.  
Ændres til: 
Studenterrådet har status som juridisk person og tegnes i disse henseender af Studenterrådets Formand og 
Næstformand, på vegne af Fællesrådet. 
Tilføjes nyt stykke: 
Stk. 1a 
Aftaler, der i væsentligt omfang forpligter Studenterrådet ud over indeværende rådsår, kræver som §39 stk. 5 
særskilt samtykke til fuldmagt fra Fællesrådet. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Samme begrundelse som ved forslag 39. Denne paragraf handler om tegningsretten i ikke økonomiske 
henseender fx indgåelsen af samarbejdsafteler eller ligende. 
 

Forslag 42 
§ 42 
Ændres fra: 
Generalsekretæren er ansvarlig for udarbejdelsen af budget for Studenterrådet. Budgettet skal udarbejdes i 
samråd med Studenterrådets Forretningsudvalg og vedtages af Fællesrådet på det konstituerende 
fællesrådsmøde. 
Ændres til: 
Studenterrådets Forretningsudvalg er ansvarligt for udarbejdelsen af budget for Studenterrådet. Budgettet 
skal udarbejdes i samråd med Sekretariatslederen og vedtages af Fællesrådet på det sidstkommende 
fællesrådsmøde inden årsskiftet. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Det ændres således FU er overordnet ansvarlige for budgettet, da dette blandt andet er en politisk 
prioritering. Det giver dog stadig god mening at lave budgettet sammen med Generalsekretæren 
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/sekretariatslederen, som til dagligt tilser økonomien.  Det andres også til at budgettet skal vedtages på det 
sidste møde før årsskiftet således at vi har et nyt budget at gå ud fra når det gamle udløber (det var det, som 
var et problem sidste år hvis nogen kan huske det). 
 

Forslag 43 
§42 Stk. 3 
Ændres fra: 
Fællesrådet kan fastlægge en ramme, indenfor hvilken Studenterrådets Forretningsudvalg kan foretage 
budgetafvigelser. En sådan disposition forelægges efterfølgende Fællesrådet til orientering på 
førstkommende møde. 
Ændres til: 
Fællesrådet kan fastlægge en ramme, inden for hvilken Studenterrådets Forretningsudvalg kan foretage 
budgetafvigelser. En sådan disposition forelægges efterfølgende Fællesrådet til orientering på 
førstkommende møde. Rammen skal hvert år godkendes i forbindelse med vedtagelse af budget. 
Stiller: 
Statutudvalget med et ændringsforslag fra statsrådet 
Motivering: 
Der har ligget en ældre Fællesrådsbeslutning omkring at FU kunne afvige enkelte poster med 10.000 kr, og i 
alt op til 50.000. Vi vil gerne ligge op til at man vedtager en ramme hvert år når man vedtager et nyt budget. 
Så er alle mere bevidste omkring at rammen findes. 

 
Stemmeprocedurepakke: 
 
Forslag 48 
Appendix C: 3. afsnit 
Ændres fra: 
Ved kampvalg har enhver med stemmeret lov til at stemme på op til halvdelen rundet op af det antal 
mandater, der skal vælges. Dvs. skal der vælges 5, har man op til 5/2 = 2,5 = 3 stemmer. Og skal der vælges 
4, har man op til 4/2 = 2 stemmer. Man kan ikke stemme in absentia. Valget opgøres ved, at man tæller, hvor 
mange stemmer hver kandidat har fået, herefter ordnes kandidaterne på en resultatliste efter stemmetal, hvor 
den der har fået flest står øverst. Fra listen tages fra oven, indtil der ikke er flere mandater. Opnår flere 
kandidater samme stemmetal, og kan ikke alle vælges, trækkes der lod blandt disse. 
Ændres til: 
Ved kampvalg har enhver med stemmeret lov til at stemme på op til halvdelen rundet ned plus 1 af det antal 
poster, der skal vælges. Se nedenfor udregnede eksempler. Man kan ikke stemme in absentia. Personvalg 
afgøres efter højeste stemmetal. Opnår flere kandidater samme stemmetal, og kan ikke alle vælges, er der 
omvalg alene blandt de lige kandidater. Er der igen stemmelighed, trækkes der lod blandt disse. 
Eksempler på antal stemmer: 
#    Halvdelen rundet plus 1 
1    1 
2    2 
3    2 
4    3 
5    3 
6    4 
7    4 
...osv 
Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
Ændringen i stemmeproceduren skyldes, at vi gerne vil mindske indflydelse af store blokke, således hver 
blok ikke bare stemmer på deres egen kandidat. Der sker kun ændringer ved 2 og 4 poster, hvor ved 2 blokke 
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så ellers altid vil få en kandidat fra hver af de 2 største blokke. Ved ændringen vil blokken også have 
mulighed for at stemme på en anden end ‘deres egen’. Der er ingen grund til at skrive så udførligt, hvordan 
man gør et valg op, da stemmetæller godt ved det. Der er tilføjet en ekstra stemmerunde inden lodtrækning, 
da lodtrækning altid er utilfredsstillende for den tabende kandidat og giver dårlig stemning til mødet.  
 

Forslag 49 
Appendix C: 4. afsnit 
Ændres fra: 
Ved kampvalg til Studenterrådets Formand, Studenterrådets Næstformand samt Fællesrådets Chefdirigent 
skal der opnås mindst 50% af stemmerne til én kandidat, for at den opstillede er valgt. Opnår ingen af 
kandidaterne 50% ved første afstemningsrunde, afholdes en anden afstemningsrunde. Opnår ingen af 
kandidaterne 50% ved anden afstemningsrunde, foretages en ny opstillingsrunde med efterfølgende 
valghandling, og hvis dette valg heller ikke kan afsluttes, udsættes valget, og der indkaldes til et 
ekstraordinært møde med henblik på nyvalg straks efter mødets afslutning. 
Ændres til: 
Ved kampvalg til Studenterrådets Formand, Studenterrådets Næstformand samt Fællesrådets Chefdirigent 
skal der opnås mindst 50% af stemmerne til én kandidat, for at den opstillede er valgt. Opnår ingen af 
kandidaterne 50% ved første afstemningsrunde, afholdes en anden afstemningsrunde, hvor personen med 
færrest stemmer ikke længere er med. Opnår ingen af kandidaterne 50% ved afstemningsrunde mellem to 
kandidater, udsættes valget, og der indkaldes umiddelbart efter mødets afslutning til et ekstraordinært møde 
med henblik på nyvalg. 
Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
For at undgå uendeligt valg. 
 

Forslag 50 
Appendix C: 5. afsnit 
Ændres fra: 
Ved fredsvalg vælges alle opstillede ved akklamation, medmindre en eller flere af de stemmeberettigede 
anmoder om afholdelse af en tillidsafstemning, hvor mindst 50% skal vise tillid, før den opstillede er valgt. 
Bliver der ikke vist tillid ved en tillidsafstemning, foretages på mødet en ny opstillingsrunde med 
efterfølgende valghandling, og hvis dette valg heller ikke kan afsluttes, udsættes valget, og der indkaldes til 
et ekstraordinært møde med henblik på nyvalg straks efter mødets afslutning.  
Ændres til: 
Ved fredsvalg vælges alle opstillede ved akklamation, medmindre en eller flere af de stemmeberettigede 
anmoder om afholdelse af en tillidsafstemning, hvor mindst 50% skal vise tillid, før den opstillede er valgt. 
Bliver der ikke vist tillid ved en tillidsafstemning, foretages på mødet en ny opstillingsrunde med 
efterfølgende valghandling, og hvis dette valg heller ikke kan afsluttes, udsættes valget, og der indkaldes til 
et ekstraordinært møde med henblik på nyvalg straks efter mødets afslutning. Hvis et internt flertal i både 
Dirigentinstitutionen og Forretningsudvalget hver for sig ønsker dette, kan valget udskydes til næste 
ordinære møde. 
Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
Hvis besætteselser af poster ikke er under tidspress, så kan det lige så godt gøres på et ordinært møde, 
således hele fællesrådet ikke skal til at mødes en ekstra gang. 
 

Forslag 51 
Appendix C: Nyt afsnit tilføjelse mellem 6. og 7. 
Ved indsuppleringsvalg til Forretningsudvalget omhandler tillidsafstemningen kun nyvalgte medlemmer. 
Uanset antal på nyvalgte skal der foretages en tillidsafstemning, medmindre kun én plads var på valg og 
vedkommende modtager mere end 50% af stemmerne i et kampvalg. 
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Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
Giver ikke mening at hele FU ryger, hvis der ikke er tillid til den/dem der bliver indsuppleret. 
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Bilag 5: Oplæg 

 

Ny-på-PK oplæg.  

Er du interesseret i at høre mere om Danske Studerendes Fællesråds (DSF) politikkonferencer (PK), der 

afholdes to gange årligt? Til dette oplæg vil vi kort introducere DSFs daglige arbejde, hvad en 

politikkonference er, hvem der deltager og hvad vi skal tale om på den kommende PK, der foregår den 11.-

13. november på CBS.  

 

Univalg. 

Dette vil være en generel gennemgang af hvad univalg er og hvad studenterrådet gør til univalget. Dette vil 

blive bedre uddybet til fællerådsmødet. 

 

 


