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Tidsplan frem til fællesrådsmødet 

 
Kære Fællesråd, 
 

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at dette møde starter tidligere nemlig 18.30 med indskrivning af 
mandater fra 18.15. Dette skyldes, at fællesrådets juleafslutning afholdes i forlængelse af mødet. 

Man skal huske at tilmelde sig mad til Andreas@sr.au.dk inden den 28 november.  
 
Til dette møde skal vi vedtage et budget for næste år, have en kort opdatering af valgets udfald, 

nedsætte et kommissorieudvalg og bruge den nye paragraf til at spørge fællesrådet, om det er i 
orden, at vi retter stavefejlene i statutten. Efter dette vil fællesrådet have deres juleafslutning med 

mad og hygge.  
 
Tidsplanen frem til fællesrådsmødet: 

Torsdag d. 1. december: Tredje udsending 
Torsdag d. 8. december: 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:Andreas@sr.au.dk
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Foreløbig dagsorden til Fællesrådsmøde d. 8. december. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1 Formalia 

1.1. Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

1.2. Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 3. november (O+D+B)  

(Bilag 1) 

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

 

2 Sager til behandling 

2.1. Budget for 2017 (Bilag eftersendes) (O+D+B) 

2.2. Opdatering på univalg (O) 

2.3. Nedsættelse af Kommissorieudvalg (Bilag 2) (O+D+B) 

2.4. Rettelse af stavefejl i statutten (Bilag 3) (O+D+B) 

2.5. Flytning af fagrådshyttetur (Bilag 4) (O+D+B)  
 

3 Meddelelser 

3.1. Forretningsudvalget (O)  

3.2. AUPUS (O)  

3.3. LUPUS (O) 

3.4. KAMPUS (O) 

3.5. Fagrådsrunden (O) 

3.6. Andre 

 

4 Evt. 

5 Mødeevaluering (uden for referat) 

6 Juleafslutning og hygge med mad 

 

  

18.30-18.45 

 

 

 

 

18.45-19.30 

 

 

 

 

19.30-19.50 

 

 

 

 

 

19.50-19.55 

19.55-20.00 

20.00-frem 
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Bilag 1: Referat fra det ordinære Fællesrådsmøde d. 3.11.2016 
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1 Formalia 

1.1. Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Mandatbærere: 

Rebecca Østvand (ARTSrådet), Daniel Slater (ARTSrådet), Anoushka Van Rinkhuyzen (ARTSrådet), Jannik 

Wiggers (ARTSrådet), Halfdan Illum (ARTSrådet), Signe Pedersen (ARTSrådet), Line Dam (ARTSrådet), 

Ditte Thomsen (ARTSrådet), Søren Sørensen (ARTSrådet), Christina Wind (ARTSrådet), Maria Møller 

(ARTSrådet), Emil Outzen (Oeconrådet), Hans Hallmann (Statsrådet), Amalie M. (Jurarådet), Marie Dall 

(Jurarådet), Johanne Hansen (Jurarådet), Joachim Mikkelsen (ABC), Tine Schnetler (CC), Julius Hvidt 

(Medicinerrådet), Magnus Møller (Medicinerrådet), Majurdan (Medicinerrådet), Kasper Langgaard 

(MFSR), Sune Koch Rønnow (MFSR), Andreas (RIA), Michael Søndergaard (MoGenS) 

 

 

Suppleanter: 

Lieve Vermeulen (ARTSrådet), Esben Andersen (Statsrådet), Nana Christiansen (BFU) 

 

Tilstedeværende uden mandat: 

Hanna-Louise Nielsen (FU), Sarah Junge (Statsrådet), Krestina Christensen (ARTSrådet), Carina Nielsen 

(ARTSrådet), Rikke Rode (FU), Søren Fauerskov (Statsrådet), Cherie L. (MoGenS), Mads Hareskov (FU), 

Charlotte Stark (generalsekretær), Kåre Rønnow (chefdirigent), Nanna Winther (1. dirigent), Jens Toft (2. 

dirigent) 

 

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

 

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

(Bilag 1) 

Rettelse af navn i referat fra Nanna Bouvin Christiansen til Nana Bouvin Christiansen 

Referatet er godkendt med ovenstående rettelse. 

 

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

Punkt 2.4 rykkes op som punkt 2.1. Dagsorden er godkendt. 

 

1.4. Valg af stemmetæller 
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Carina Nielsen (ARTSrådet) og Søren Fauerskov (Statsrådet) er valgt som stemmetællere 

 

2 Sager til behandling 

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

Formand Mads Hareskov orienterer om ændringer i organisering og salg i Studenterrådet. Grundet 

samarbejdsproblemer har man valgt ikke at forny en aftale. 

  

2.2. Halvårsregnskab (Bilag 2) (O+D) 

Charlotte Stark fremlægger statusregnskab til og med 3. kvartal 2016.  

Nedenfor refereres der til udvalgte poster i det gennemgåede regnskab hvortil der blev knyttet særlige 

kommentarer i fremlæggelsen. 

Aktiviteter: 

 Regnskabet for DSFI er endnu ikke endeligt afsluttet da vi stadig modtager fakturaer til betaling. 

Derfor er tallet anført i regnskabet på nuværende tidspunkt ikke endeligt.  

 Gældende for Delfinen, SHB, studiekalender og studiestartspakker. Vi mangler 

faktureringsoplysninger fra vores sælger for Delfinen og SHB hvorfor tallene i regnskabet herfor 

ikke er retvisende på nuværende tidspunkt. Gældende for studiekalender er at vi mangler at få de 

30.000 kr. ind fra vores sælger. Studiestartspakkerne kommer forventeligt til at gå ca. 15.000 i 

minus som budgetteret med.  

 Studiemessen har i år ikke levet op til det forventede. Dette skyldes dels at vi tidligere har haft en 

ekstra indtægt på 30.000 fra vores drikkevareleverendør Royal som vi nu ikke længere har da vi er 

gået over til Carlsberg. Dertil har vi også som følge af ændring i samarbejdsaftale med 

drikkevareleverandør selv haft betalt nogle af drikkevarerne til studiemessen i år som tidligere er 

blevet leveret af Royal gratis. Vi har haft ekstra udgift til køb af bannere da der stod Royal på de 

gamle har vi været nødt til at købe nye hvor der står Carlsberg på i stedet. Vi overvejer at afskrive 

denne udgift på ca. 35.000 kr. over de næste tre år. Sælger har fået et forskud på 25.000 kr. som skal 

trækkes fra hans salgshonorar fra studiemessen, hvilket de i nærværende opgørelse ikke er blevet 

gjort endnu.  

Løn og vederlag: 

 Vi mangler opgørelse fra AU på løntal fra 3. kvartal hvorfor det kun er løn for årets første 6 

måneder som figurerer i regnskabet.  

Kontingenter og bidrag: 

 Retshjælpen kan ifølge aftale med SR fakturere os for 7000 kr. Hvilket ikke er blevet gjort de sidste i 

hvert fald 2 år. Man kan derfor overveje om den indbyrdes aftale mellem SR og retshjælpen skal 

nedlægges.  

Møder og Forplejning: 

 Udgifter til fællesrådet er på 8021 mens budgettet er på 7500. Der er altså gået over budget. 

Derimod har FU ca. 3500 tilbage på deres budget. Man kan overveje om de resterende penge her 

kan gå til at dække fællesrådets udgifter resten af året. 
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Politiske aktiviteter: 

 Aktivitetspulje. Der er brugt 11.601 på kontoen med budget på 70.000. Vi ansætter ny bogholder 

forventeligt pr. 1. december hvorefter opgaven med drift af aktivitetspuljen lægges til bogholderens 

opgaver. Dette forventer vi sikre en større kontinuitet i uddeling af midler gennem puljen.  

 Studienævnsopkvalificering. Der er gået ca. 14.000 over budget. Dette skyldes ekstra udgifter til 

transport, mad og at der deltog flere end budgetteret med.  

Administration: 

 Konsulentbistand. Denne post dækker udgifter til advokat. Posten vil stige over budgettet på de 

3.000. I øjeblikket er der efter 3. kvartal brugt ca. 30.000 på kontoen og vi forventer der i hvert fald 

kommer 10.000-20.000 oven i.  

 

Spørgsmål til regnskabet: 

 

1. Har man et bud på hvad posterne angående DSFI, Delfinen og SHB vil ende på? 

Svar. Nej det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget præcist om hvad posterne vil 

ende på andet end et gæt. Da vi ikke fra sælger har fået oplysninger om hvad de annoncer der mangler 

faktureringsoplysninger på er blevet solgt til kan vi ikke estimere hvor mange indtægter vi mangler. Vi 

forventer dog en snarlig afklaring i sagen. 

 

2. Hvad har banner til studiemessen kostet? 

Svar: Ca. 30.000 kr. 

 

3. Hvad er statstilskuddet? 

Svar: Et tilskud vi modtager pba. hvor mange der stemmer til valget på AU.  

 

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

 

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: 
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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. 
 

Afstemning:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 

 
 
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).  

 
Afstemning:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 

 

 
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: 
Statutudvalget 
Motivering: 
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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. 
 

Afstemning:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 

 
 
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. 
 

Afstemning:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 

 

 
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. 
 

Afstemning:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 

 

 
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 
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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 
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. 
 

Afstemning:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 

 
 
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 
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Motivering: 
Vi har skitseret de præcise krav statutten stiller fagråd og undtagelserne hertil 
 

Afstemning:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 

 
 

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 
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 
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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: 
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. 
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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. 
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. 
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Afstemning om samlet pakke:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 

 
 

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: 
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 
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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. 
 

Afstemning om samlet pakke:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 

 
 

Formaliapakke: 
 
Forslag 2 
§ 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: 
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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: 
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 
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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: 
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 
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§ 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 
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. 

 
Afstemning om samlet pakke:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 

 
 

Dirigentpakke: 
 
Forslag 16 
§ 23 
Tilføjes: 

 Sikre kontinuitet i Fællesrådets virke og beslutninger 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
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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: 
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. 

 
Afstemning om samlet pakke:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 

 

 

Forretningsudvalgspakke: 
 
Forslag 21 
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§ 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 
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: 
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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. 
 

Afstemning om samlet pakke:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 

 
 

Politiske udvalg- og kommissorieudvalgspakke: 
 

Forslag 27 
§30 
ændres fra: 
Studenterrådet har inddelt sine politiske sagsområder i følgende overordnede punkter: 
Uddannelsespolitik, herunder lokal og national politik 
Levevilkårspolitik, herunder lokal og national politik 
Danske Studerendes Fællesråds politikkonferencer og Landsforum 
Aarhus Universitets bestyrelse 
Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau (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 
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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. 
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: 
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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 
Motivering: 
Giver eksempler, for at visse rammer for, hvad der skal forelægges fællesrådet. 

 
Afstemning om samlet pakke:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 

 
 
Valgkommissionspakken: 
 

Forslag 35 
§ 36 
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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. 
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. 
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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. 
 

Afstemning om samlet pakke:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 

 
 

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 fra Fællesrådet, 
Studenterrådets formand og næstformand underskriver en sådan fuldmagt på vegne af Studenterrådet. 
Fuldmagten gælder alene for den pågældende disposition. 
Stk. 6 
Tilbagekaldelse af de(n) i stk. 4 og 5 nævnte fuldmagt(er) foretages af Chefdirigenten på vegne af 
Fællesrådet, subsidiært Studenterrådets formand. 
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. 
Stk. 4 
Studenterrådets Formand eller Næstformand kan, for enkelte dispositioner, uddelegere tegningsretten til 
Sekretariatslederen i det omfang det findes påkrævet. 
Stk. 5 
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Lånoptagelse eller økonomiske dispositioner af større karakter kræver 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 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 
/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). 
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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. 

 
Afstemning om samlet pakke:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 

 
 
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: 
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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 
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. 
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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. 
Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
Giver ikke mening at hele FU ryger, hvis der ikke er tillid til den/dem der bliver ind suppleret. 
 

Afstemning om samlet pakke:  

Imod: 0, blank: 0, for: 27 
 
 

Pause 

 

 

3 Oplæg (O+D) 

3.1. Ny på Politikkonference og Univalg (Bilag 5) 

 

Kasper Langgaard afholder oplæg om Univalg og Mads Hareskov afholder oplæg om ny på 

Politikkonference. 

 

Mandat udleveret til Sune Koch Rønnow (MFSR), som fællesrådet godkendte efter konstatering af quorum. 

 

4. Univalg (O) 

Andreas fra FU orienterer: Der er ca. 1700 plakater, hvoraf mange nu er hængt op rundt på u niversitetet. 

Kom endelig og få taget billede, så I kan komme på plakaterne og hængt op. Mandag kommer der svar på de 

ansøgninger der er indsendt lige nu på ca. halvdelen af puljen. Hvis hele puljen ikke er brugt over 

weekenden kommer der en ny runde. Med frist den 14/11. kl. 12. Fredagsbarrundtur fredag inden valget – 

kom endelig med. Skal vi komme ud på jeres fredagsbar så sig til. Der er aftensmad på rådet i valgugen.  

 

Sune og Lieve:  

Glade for god stemning og se at der er kommet plakater oppe og hænge. Vil gerne være ressource i valgugen 

og stå til rådighed for fagrådene. Har I ting under valgugen, I gerne vil have vi deltager i så k ontakt os 

endelig. Har I spørgsmål i forhold til arbejdet i bestyrelsen så kontakt gerne Lieve. Brug valget til at fortælle 

jeres medstuderende om jeres seje fagråd, der laver nogle gode ting. Hjælp hinanden og støt op om det. Vi 

glæder os til at føre valgkamp med jer.  

 

Andreas: FU har også prioriteret at de gerne vil komme ud i valgboderne i valgugen. Så skriv endelig hvis I 

vil have nogle ud forbi.  
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4 Meddelelser 

4.1. Forretningsudvalget (O)  

I FU fylder ting med sælger, regnskabet og univalg. En anden ting der er arbejdet med er 

uddannelsesalliancen og nedskæring på SU. Tak for støtten og arrangement. I tirsdags blev det meddelt at 

2025 planen er udskudt på ubestemt tid – nedskæring af SU, hvilket vi selvfølgelig er rigtig glade for. 

Kom til politikkonferencen, man kan stadig nå at melde sig til. 

 

4.2. AUPUS (O)  

Emil fra FU fortæller om AUPUS: I AUPUS arbejder vi bl.a. i øjeblikket på at få en studenterjurist der på 

fuldtid skal hjælpe de studerende eksempelvis ved dispensationsansøgninger osv. Vi er så småt ved a t 

planlægge studienævnsseminar og akademisk råd.  

 

4.3. LUPUS (O)  

Sune Rønnow fortæller: Vi mødes den 6/11 hvor vi skal snakke politikpapir. Vi skal have skrevet en sektion 

om elitebegrebet samt finansiering af universiteterne. Kom endelig forbi til vores møder. Papirerne kommer 

ud 1-2 uger før, så der er tid til at læse igennem. Kontakt Sune eller Hanna-Louise fra FU for mere 

information, hvis man er interesseret og gerne vil med. Mødet er den 6/12 klokken 16.00-20.00.  

 

 

4.3. KAMPUS (O) 

Andreas fra FU fortæller: Mandag kl. 18 holdes næste møde. Der er ikke kampagne lige nu, så i stedet vil 

mødet handle om, hvordan vi gerne vil have kampagneudvalget i fremtiden, og evt. snakke om hvad vores 

forårskampagne skal være. Henvendelse til Andreas for mere info.  

 

4.4. Fagrådsrunden (O) 

SJUS: NIL 

IGOR: NIL 

MoGens: Studietur i næste uge til KBH. Handler om hvad der sker efter studiet. Har ikke haft så mange 

tilmeldinger som vanlig mærket af fremdriftsreform. Univalg fylder. 

RIA: Travlt med univalg snart stormøde. Deres formand er næsten lige gået af, kigger på strukturændringer 

da de ikke har så mange aktive, så vil gerne dele nogle arbejdsopgaver ud. Kommer på stormødet. 

BFU: I gang med forskellige arrangementer. Eksamensoplæg for 1. års studerende. Udvekslingsoplæg. 

Litteratursøgningskursus udbydes.  
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MFSR: Valg, LaTeX for begyndere foredrag dato tilgår. Eksamensforedrag i december. Holdt oplæg for 

nano studerende.  

Medicinerrådet: Evalueringer i studienævnet. Oprettet nationalt medicinerråd. Konferenceudvalg skal 

oprettes. Skal have en medicinerrådsambassadør, der skal være ansigt ud ad til. 

CC: Haft store klagedag som var vellykket. Morgenforedrag om HR branchen hvor en privat virksomhed var 

ude.  

ABC: NIL 

Jura: Afholdt besøg hos byretten – vellykket med god tilslutning. Planlagt faglig tur til Viborg. Laver meget 

valg. Været til dekanens månedsmøde ift. omlægning på Fuglsangs Alle. Super åbne over for forslag og 

fokus på at samle undervisningslokaler og skabe et godt studiemiljø. Juridisk bagedyst afholdt. Valg fylder.  

PSYK: NIL 

Statsrådet: Laver en del valg. Studerende fra uddannelsesretningen Offentlig Politik og Økonomi er nu også 

kommet med i statsrådet.  

Oeconrådet: Afholdt midtvejsevalueringer på 1. og 3. semester hvor forelæser og instruktorer evalueres. 

Måske skal uddannelsen Erhvervsøkonomi med tilvalg nedlægges og i stedet lægges over som en HA psyk 

uddannelse.  

Arts: Laver valg. Igangsat en kampagne om det at være aktiv på sit universitet med fokus på den individuelle 

studerende. Der kommer en video ud af det. Været på fagrådsbesøg hvilket har været vellykket. Der afholdes 

fagrådsaften med fokus på hvordan et fagråd opstartes. 

 

4.5. Andre 

Emil: I øjeblikket er man i gang med en akkrediteringsproces på AU. I den forbindelse vil studerende også 

blive spurgt. AUPUS laver for disse studerende et forberedelsesmøde. 

 

 

5 Evt. 

Kommentar: Der er i øjeblikket et generelt problem med at de nye studerende føler sig presset i forhold til 

fremdriftsreform, hvilket gør at der ikke er så mange der stiller op til foreningerne. Der bliver spurgt ud i 

salen om andre oplever det samme problem i deres foreninger hvilket bliver bekræftet. Folk er generelt 

pressede af fremdriftsreformen. Har man tips eller ideer til løsningsforslag så modtages de gerne.  

 

6 Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 2: Nedsættelse af kommissorieudvalg 

 

I følge Statuttens §31 skal der på det sidste fællesrådsmøde inden det konstituerende  

fællesrådsmøde nedsættes et Kommissorieudvalg. Kommissorieudvalget skal fordele sagsområder, 

beføjelser, arbejdets omfang og sammensætningskrav til de politiske udvalg, jævnfør statutten:  

 

§ 31 

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. 

§ 32 
Kommissorieudvalget er ansvarlig for at udarbejde forslag til kommissorier for det næste rådsårs ønskede 
udvalg samt at sikre kontinuitet i de politiske udvalg, Kommissorieudvalget nedsætter. 
 
Stk. 2 
Kommissorier skal minimum indeholde sagsområde, beføjelser, arbejdets omfang samt krav til 
sammensætning. 
 

Dette betyder at der skal ske følgende valg. 

- Valg af 1 medlem fra dirigenterne, som bliver formand 

- Valg af 1 medlem forretningsudvalget i en koordinerende rolle 

- Valg af 1 medlem AUPUS til at repræsentere udvalget og videregive erfaringerne fra sidste år 

- Valg af 1 medlem LUPUS til at repræsentere udvalget og videregive erfaringerne fra sidste år 

- Valg af 1 medlem KAMPUS til at repræsentere udvalget og videregive erfaringerne fra sidste år 

- Valg af 3 medlemmer fra fællesrådet, der skal repræsentere fællesrådets interesser  
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Bilag 3: Rettelse af stavefejl i statutten 

 

Med den nye paragraf for stavefejl vil vi gerne foretage rettelser stavefejl i statutten. Dirigenterne har 

fundet følgende. Hvis man finder yderligere stavefejl, må man gerne sende dem ind til dirigentmailen 

(dirigent@sr.au.dk). 

 

§ 15 stk. 2 ændres til: “… Der afholdes mindst…” fra ”… Det afholdes mindst …”. 

 

§ 18 stk. 4 ændres til: “… hvis mindst 2/3 af mandaterne…” fra ”… mindst 2/3 dele af mandaterne …”. 

 

§ 25 stk. 1 ændres til: “… fortolkningen af statutten. Ved tvivl om fortolkning af statutten har…” fra ”… 

fortolkningen af statutterne. Ved tvivl om fortolkning af statutterne har…”. 

 

§ 27 stk. 2 ændres til: “… enten skriftligt eller mundtligt på et fællesrådsmøde…” fra ” enten 

skriftligt eller mundtlig på et fællesrådsmøde.”. 

 

§ 30 stk. 5 ændres til: “… udvalgenes specifikke sagsområde(r)…” fra ” … udvalgenes specifikke 

sagsområde …”. 

 

Kaptitel 9 overskrift ændres til: “Kommissorieudvalget” fra ” Kommissorieudvalg 
”. 

 

§ 32 stk. 1 ændres til: “Kommissorieudvalget er ansvarligt…” fra ” Kommissorieudvalget er 

ansvarlig… ”. 

 

§ 36 stk. 3 ændres til: “… skriftligt eller mundtligt…” fra ”… skriftligt eller mundtlig…”. 

 

§ 37 stk. 5 ændres til: “… overlevering af al relevant viden…” fra ”… overlevering af alt relevant 

viden…”. 

 

§ 46 stk. 1 ændres til: “… tillæg til nærværende statut…” fra ”… tillæg til nærværende statutter…”. 

 

§ 46 stk. 4 ændres til: “… gøres bekendt med fagrådenes indstillinger.” fra ”… gøres bekendt med 

fagrådenes indstilling.”. 

 

mailto:dirigent@sr.au.dk


 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

  
 33 

 

Bilag 4: Flytning af fagrådshyttetur 

 

Forretningsudvalget indstiller til at fagrådshytteturen, som i øjeblikket skal ligge i efterårssemestret, 

fremover afholdes i forårssemestret. Der er mange begivenheder og arrangementer som skal afholdes i 

efteråret så det er bedre at afholde hytteturen i en periode hvor der sker mindre. Der foreslås dog ikke 
nogen specifik weekend. 


