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Referat Fællesrådsmøde d. 12.05.2016  

Torsdag d. 12.05.16 kl. 19.15-22.00, Richard Mortensenstuen. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning  

 

1. Formalia  

1.1. Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Mandatbærere: 

Kirstine Pedersen (Artsrådet), Line Dam (Artsrådet), Carina Nielsen (Artsrådet), Daniel Slater (Artsrådet), 

Mads Rathleff Jensen (Artsrådet), Rebecca Østvand (Artsrådet), Signe Nygaard Pedersen (Artsrådet), Søren 

S. Sørensen (Artsrådet), Esben Andersen (Statsrådet), Søren Fauerskov Hansen (Statsrådet), Asger 

Graversen (Psykrådet), Pernille Melander (Psykrådet), Anders R. Pihlkjær (Jurrådet), Joachim Mikkelsen 

(ABC), Tine Schætler (CC), Sune Koch Rønnow (MFSR), Kasper Langgaard (MFSR), Cecilie Hvid (RIA) 

 

Suppleanter: 

Alice Sahinkuye (Artsrådet), Julie Hesselberg (Oeconrådet), Adnan Samir Zaabalawi (MFSR), Dannie 

Lehmann (RIA), Andreas Kristensen (RIA) 

 

Til stede uden mandat: 

Hanna-Louise S.N. (FU), Sarah Momtaz (FU), Mads H. Jørgensen (FU), Emil Outzen (FU), Sana Mahin 

Doost (FU) Line Voss, Karina Morsing, Mia Thylkjær, Sarah Yde Junge (Statsrådet), Kåre Koch Rønnow 

(Chefdirigent), Nanna Winther (1. dirigent), Jens Thestrup Toft (2. dirigent). 

 

23 mandater til stede fra tre fakulteter, og derfor er quorum konstateret. 

 

1.2. Valg af referent 

2. dirigent Jens Thestrup Toft er valgt som referent pr. akklamation. 

 

1.3. Godkendelse af referat fra Fællesrådsmødet d. 7. april (O+D+B) (Bilag 1) 

Referatet er godkendt uden bemærkninger. 

 

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

Dagsorden er godkendt uden tilføjelser. 

 

1.5. Valg af stemmetællere 

Sarah Yde Junge og Sana Mahin Doost vælges som stemmetælllere pr. akklamation. 

 

2. Orienteringer  

 

2.1. Politikkonferencen (O) 

Mads orienterer om Politikkonferencen. 

Der blev holdt PK d. 15.-17. april på Aalborg Universitet. PK er Danske Studerendes Fællesråds landsmøde 

og fungerer som DSF’s generalforsamling. Mødets fokus var vedtagelse af politik; der var ikke valg til FU. 
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AU sendte en delegation på 17 personer, der var den største delegation til denne PK. Man er i Aarhus stolte 

af at have tradition for hver gang at sende den største delegation til Politikkonferencen. Konferencen 

fungerede godt, der var gode debatter både internt i delegationen og på konferencen som sådan, hvor man 

havde bedre tid end normalt til debatter o.lign. Især plenumdebatter fungerede bedre end sædvanligt, hvilket 

har ledt til nogle erfaringer, man vil forsøge at arbejde videre med i fremtiden i afholdelsen af PK. 

Konferencen havde 3 overordnede ting på programmet: (1) En ændring til DSF’s holdningspapir vedr. 

inflydelse og autonomi på universiteterne. Holdningspapiret er DSF’s mest grundlæggene papir, som 

omtrent kan sammenlignes med et politisk partis principprogram. I den forbindelse bryder DSF sig ikke om 

detailstyring af uddannelserne fra toppen, men går i stedet ind for demokrati og medbestemmelse. (2) Der 

blev i holdningspapiret tilføjet et afsnit omhandlende DSF’s kritiske syn på vareliggørelse af uddannelse, 

hvorved universitetet bliver set på som en fabrik, der skal producere kandidater. (3) Der blev udarbejdet 

politikpapir vedr. optag og adgang til de videregående uddannelser, hvor der lægges vægt på, at der ikke 

bør stilles arbitrære barrierer i vejen for optag, og på at optagelseskriterer bør bestemmes af relevante 

faglige hensyn. Papirene kommer til at ligge på DSF’s hjemmeside, hvor man kan læse dem i deres fulde 

længde. 

AU’s delegations vurdering var, at man fik et godt politisk udbytte af PK, og at der blev vedtaget gode 

papirer på konferencen. 

 

Der spørges til, hvornår der er PK næste gang. Svaret er d. 11.-13. november, hvor der skal behandles 

studiemiljøpapir, afholdes valg til DSF’s forretningsudvalg og udarbejdes arbejdsplan for næste år i DSF. 

 

Der spørges til det sociale indhold på Politikkonferencen. Sarah fortæller om indsatsen for inkludering af 

nye deltagende på PK. PK er en god måde at møde folk fra andre universiteter. Det er et lidt “nørdet” 

program, men der er altid masser af hygge og samvær på programmet, så man behøver ikke nødvendigvis at 

være super engageret i studenterpolitik for at tage med. 

Der arrangeres altid workshops om forskellige emner. Denne gang handlede det om studieboliger i Aalborg, 

og om hvordan man kan lære af de initiativer, Aalborg har på området. 

 

Der er DSF sommerlejr d. 1.-4. august i Ry tæt på Silkeborg. Der vil være forskellige oplæg, men der er ikke 

decideret politik på programmet. Fokus på hygge. 

  

3. Sager til behandling  

3.1. Indsupplering af 1 menigt medlem til forretningsudvalget (O+D+B) (Bilag 2+3) 

Sana fortæller om, hvad det vil sige at sidde i FU, der er Studenterrådets daglige ledelse. Som eksempler på 

arbejdsopgaver nævnes Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag og ledelse af SRs politiske udvalg. Alle 

medlemmer af FU har faste arbejdsopgaver. Der bruges for tiden meget tid på valgkampen, som har 2 

ansvarlige personer, og på fremdriftsreformen. 

Der er i Forretningsudvalget god mulighed for at få indflydelse på, hvad SR skal arbejde med, og der er god 

mulighed for at definere egne arbejdsopgaver. 

 

Andreas Pilgaard Kristensen har inden mødet indsendt skriftlig opstilling jf. bilag 3 og motiverer på mødet 

for opstilling. Nævner, at arbejdet virker spændende både organisatorisk og studiemæssigt, og at det er 

spændende mennesker at arbejde sammen med. Vil gerne være med til at forme Studenterådets udtryk og 

arbejde i fremtiden. 
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Sana Mahin Doost udgår som stemmetæller grundet potentiel interessekonflikt, og Mia Thylkjær vælges i 

stedet pr. akklamation. 

 

Proceduren for personvalg i Studenterrået præsenteres i henhold til statutten. 

Andreas Pilgaard Kristensen er valgt pr. akklamation, hvorefter der uddeles stemmesedler til 

tillidsafstemning vedr. det samlede Forretningsudvalg. 

 

Efter optællingen er der enstemmigt tillid til Forretningsudvalget. 

 

3.2. Mødekalender (Bilag 4)  

Det foreslås at flytte mødet d. 10. november 2016 til d. 3. november 2016 grundet placeringen af 

Poltikkonferencen kort efter d. 11.-13. november. Forslaget er vedtaget enstemmigt. 

 

Der foreslås ekstraordinært møde d. 8. december 2016 til behandling af statutændringer. Forslaget er 

vedtaget enstemmigt. 

 

Næste rådsårs møder behandles jf. bilag 4. Mødekalenderen er vedtaget enstemmigt. 

 

4. Oplæg og workshops (O+D) 

4.1. Workshops/oplæg (Bilag 5) 

Der er to workshops jf. bilag: 

• Workshop omkring statutændringer  

• Det fremtidige arbejde med fremdriftsreformen  

 

5. Meddelelser  

5.1.  Forretningsudvalget (O)  

Mads meddeler. 

Fremdriftsreformen har fyldt meget på det seneste, også jf. netop overståede workshop. Hvis nogen gerne vil 

have oplæg i fagråd o.lign. om f.eks. fremdriftsreformen, vil FU og andre i SR gerne komme og fortælle. 

Forretningsudvalgets er kritisk overfor fremdriftsreformen og generelt utilfreds med AU’s implementering. 

Studenterrådet ved Københavns Universitet har været mere med til at farve implementeringen af 

fremdriftsreformen, end SR har haft lejlighed til her på AU, hvorfor KU har opnået en lidt bedre 

implementering end AU. 

 

SR har dog gjort sig en positiv erfaring i forbindelse med fremdriftsreformen, hvor man modsat AU selv har 

forsøgt at være meget aktiv i forhold til at meddele til studerende og holde dem opdateret på processen. SR 

har haft stor succes med at nå langt ud til studerende på bl.a. Facebook, hvor SR har modtaget flere likes 

end nogensinde før ved en enkeltstående begivenhed. 

 

Den aktuelle debat om boligpriser i Aarhus nævnes. Det bliver dyrere og dyrere at bo i Aarhus, og unge 

fravælger i stigende grad Aarhus af netop den grund. SR har i den forbindelse haft taletid i TV2 Østjylland, 

hvor man har opponeret imod de stigende priser. 
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I weekenden (d. 14.-15. maj) er der Debattørkursus, som man skal glæde sig rigtig meget til. 

 

5.2.  AUPUS (O)  

Emil meddeler. 

i AUPUS tages der udgangspunkt i AU’s bestyrelse og de Akademiske Råd. 

Mellem Arts og BSS er man ved at overveje en sammlægning af uddannelserne i Erhvervskommunikation på 

BSS og Arts’ mere traditionelle sprogfag, hvor det er planen, at de nuværende BSS-uddannelser overflyttes 

til Arts og omstruktureres. I AUPUS har man debatteret processer i forbindelse med sammenlægningen og 

udfaldet af den. 

 

Man har arbejdet med praksisser og kriterier for ansættelser af videnskabeligt personale. Hvordan sikres 

det, at de ansatte har tilstrækkelige undervisningskompetencer? I Akademisk Råd på ST har man fået 

igennem, at det skal dokumenteres, at interne medlemmer af bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger 

har evner til og forudsætninger for at vurdere ansøgeres undervisningskompetencer. 

 

Har arbejdet med en idé om en Studenterombudsmand, der skal være en person, der kan gå ind og 

kommentere på forskellige retslige forhold, som studerende kan have bekymringer om eller problemer med. 

Noget lignende findes allerede på KU. 

AUPUS har nedsat en gruppe til at arbejde videre: Kirstine, Sana, Mads, Aria og Emil. 

 

Studenterrådet er af Universitetsledelsen blevet tilbudt at kunne foreslå initiativer til at fremme de 

studerendes fremdrift på AU. 100.000 kr. er tilgængelig til initiativer. Mulighederne skal diskuteres i næste 

uge. 

Gruppe nedsat: Sarah, Sune, Sana, Emil, Daniel og Michael. Der opfordres til, at man kommer og er med, 

hvis man er interesseret. 

 

Institutionsakkrederingen er i gang. Akkrediteringen er en vurdering af, om AU er i stand til at sikre 

kvaliteten i egne uddannelser gennem blandt andet evalueringspraksisser. I næste uge laves arrangementer, 

der kan klæde de studerende, der skal deltage i akkrediteringen, på til arbejdet. 

Der er kaffedate i Vandrehallen vedr. akkreditering og uddannelseskvalitet torsdag d. 19. maj, hvor man er 

mere end velkommen til at komme forbi. 

 

5.3.  LUPUS (O) 

Sune meddeler. 

LUPUS er Studenterrådets politiske levevilkårsudvalg. 

En række indsatser og arbejdsområder nævnes: 

• Uddannelseskvalitet, talent- og elitesatsninger. Diskussion af, hvad der er fornuftigt at mene. 

• Finansiering d. 20. maj, hvor Andreas fra DSF kommer og taler. 

• Transport- og boligseminar. 

• Universitetsdemokrati. 

• Internationale studerende. 

 

5.4.  KAMPUS (O)  
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Man er kommet godt i gang med forårskampagnen. Der holdes oplysningskampagne om, hvem SR er. I den 

forbindelse udsendes email om kantinebesøg, hvor der er mulighed for at komme og snakke med SR om alt 

det nye på universitetet som f.eks. fremdriftsreformen. 

Man planlægger en viral kampagne på Facebook for at kunne ramme et lidt andet segment end normalt. 

 

KAMPUS er begyndt at arbejde på forskellige SU-tiltag i fald, der sker en reform til efteråret. 

Tirsdag aften d. 17. maj er der SU-arbejdsmøder for interesserede. 

 

Der opfordres til, at man kommer til KAMPUS-møder. Det er helt uforpligtende. 

 

5.5.  Valgkommissionen (O) 

Nanna meddeler. 

Der er universitetsvalg til efteråret med datoerne d. 21.-24. november. Der arbejdes på fuld knald på de 

projekter, som Valgkommisionen præsenterede på Fællesrådsmødet d. 7. april 2016. Man har haft et positivt 

møde med AU Kommunikation med henblik på at udarbejde en oplysningskampagne om, hvad 

universitetsvalget er, og hvilke opgaver de forskellige organer har. AU Kommunikation har lagt op til, at de 

gerne vil bidrage med midler til en sådan kampagne. 

 

Der søges p.t. kandidater til universitetsbestyrelsen. Ansøgningsfrist er fredag d. 1. juli. 

Hvis man har spørgsmål vedr. arbejdet i bestyrelsen, må man meget gerne tage fat i de nuværende 

studenterbestyrelsesmedlemmer Sarah Yde Junge og Lieve Vermeulen. Har man spørgsmål vedr. 

Valgkommisionens arbejde og dens forventninger til ansøgere, må man meget gerne kontakte 

Valgkommisionens formand Nanna Winther eller sekretær Kasper Langgaard. 

 

 5.5.1 Opslag til studenterrådets bestyrelseskandidater (O) (Bilag 6) 

 

5.6.  Fagrådsrunden (O) 

RIA: Holder aktivfest i weekenden. Kigger på, hvordan man kan være mere synlig i studiestart. Kigger på at 

holde en sommerfest. Planlægger næste års arrangementer, hvor der planlægges opkvalificering af 

medlemmer. 

BFU: Holder fødselsdag i morgen d. 13. maj kl. 15.00 foran Biologiens hus. 

MoGenS: Har afholdt generalforsamling og holder en videoaften i morgen. 

MFSR: Har holdt brokkemøde i går. Har holdt rekkruteringsmøde i dag, som gik godt. Man holder 

sommerafslutning nogle uger inden, eksamensperioden starter. 

CC: Siden sidst har man haft masterclass. Man er i gang med at lave velkomstbog til nye studerende. 

Rusugen bliver mere faglig, og mere tid går til CC snarere end festudvalg. 

ABC: Intet at meddele. 

Jurrådet: Intet at meddele. 

Psykrådet: Er i gang med kampagne om frivillighed og misbrug af frivillige psykologistuderende som gratis 

arbejde i virksomheder. Planlægger rusdag for nye kandidatstuderende, der er optaget fra andre 

universiteter. Der orienteres om, at psykologi har vundet kapsejlads. 

Statsrådet: Man sidder og knokler med fremdrift. Et nyt fag på 4. semester har fungeret ringe, og man har 

haft success med at få det forbedret. Kigger på rusugen, hvor man gerne vil ud for at rekkrutere hurtigst 

muligt. Holder arrangement i næste uge med oplysning om de nye fremdriftsregler. 
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Oeconrådet: To store arrangementer for tiden. Man har lige afholdt Den Gyldne Pegepind, hvor årets bedste 

forelæser kåres; 150 studerende deltog. På lørdag er der Dimmision, hvor der er 200 tilmeldte og 35 

dimitterende. 

Artsrådet: Har holdt Artistisk Festival. Stor success. Luftens Helte spillede live musik. Prodekan for 

uddannelse Niels Lehmann har lovet at undersøge mulighederne for en ekstra aftale vedr. live musik, så det 

bliver lettere at arrangere i fremtiden. 

Man har afholdt kampagne i kantiner og viralt vedr. det negative syn på humanister. Der er blevet indsamlet 

hundredevis af sedler fra studerende med tanker om det, og man vil på den baggrund udarbejde et papir, evt. 

i samarbejde med HUMrådet på KU. 

Sarah Yde Junge var på sidste Artsrådsmøde ude at fortælle om frivillighed og det at arbejde med frivillige. 

Man har holdt Fagudvalgsaften med info om, hvordan man kan være aktiv og få indflydelse, dels på Arts og 

dels på AU. På samme møde var der information og debat om sprogsammenlægningen mellem BCOM på 

BSS og IKK på Arts, som vil få stor indflydelse på studiemiljøet. 

Man er inviteret til Uddannelsesforum Arts, hvor der skal snakkes om uddannelsessamarbejde i form af 

samlægninger og samlæsninger — ting som Artsrådet forholder sig kritisk overfor. 

Er ved at kigge på indsupplering til FU, da 2 medlemmer skal fratræde. 

 

5.7.  Andre 

 

 5.7.1. Forretningsorden for KAMPUS (Bilag 7 til skiftlig orientering)  

 

6. Evt.  

Sarah Yde Junge: Har hodt oplæg for Artsrådet vedr. frivillighed. Opfordrer andre fagråd til også at gøre 

brug at Sarah og FU til oplæg om emner, man gerne vil høre om eller evt. have et anderledes syn på. 

 

Sarah Momtaz: Der er én gratis øl i Studenterbaren lige efter mødet. 

 

7. Mødeevaluering (uden for referat)  


