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Tidsplan frem til det konstituerende fællesrådsmøde 
 

Kære Fællesråd. 

 

Hermed indkalder den afgående Dirigentinstitution til konstituerende fællesrådsmøde d. 23. februar 

2017.  

 

Med første udsendelse følger, jf. Fællesrådets forretningsorden for rådsåret 2016, et udkast til 
forretningsorden for rådsåret 2017. Desuden er der bilag omkring de forskellige valg samt bilag til 
indkommet forslag omkring honorar til Forretningsudvalget. 

 
Med anden udsendelse følger, jf. forretningsordenen, et udkast til Studenterrådets 

Forretningsudvalgs beretning, Studenterrådets arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg 
samt evt. indkomne forslag. 
 

Skriftlige opstillinger til Studenterrådets organer skal være Dirigentinstitutionen i hænde senest 
torsdag d. 9. februar kl. 12.00, såfremt de skal med i 2. udsendelse. Bemærk at det jf. Statuttens 

Appendiks C også er muligt at opstille ved at meddele sit kandidatur på mødet. Ønsker man at 
opstille in absentia skal opstillingen dog være skriftlig (det er således ikke muligt at få en anden 
person til at meddele ens kandidatur på mødet).  

 
Ændringsforslag til arbejdsplanen, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt. indkomne forslag 

skal, jf. forretningsordenen, sendes til Chefdirigenten senest 7 dage før mødet, altså inden torsdag d. 
18. februar kl. 12. Der kan ikke stilles ændringsforslag på det konstituerende fællesrådsmøde.       
 

Vi også gerne gøre opmærksom på, at fagråd, som endnu ikke har indsendt deres fællesråds 

repræsentanter skal huske at have gjort det inden d. 18 februar, da mandatet ellers bortfalder, hvis 

dette ikke er muligt, så skriv til dirigent@sr.au.dk. 

 

Tidsplanen frem til det konstituerende fællesrådsmøde: 

Torsdag d. 9 februar: Anden udsending 

Torsdag d. 16 februar: tredje udsending 

Torsdag d. 23. februar: konstituerende fællesrådsmøde  

 

Som altid er I velkomne til at indsende spørgsmål og kommentarer til dirigent@sr.au.dk. 

 

Vi, i den afgående Dirigentinstitution, glæder os meget til at se jer til det første møde i det nye 

rådsår. 

 

Venlig hilsen 

Dirigentinstitutionen

mailto:dirigent@sr.au.dk
mailto:dirigent@sr.au.dk
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17.15 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 – 17.40 

 

 

 

 

 

17.40 – 18.40 

 

 

 

 

 

 

18.40 – 19.20 

 

19.20 – 20.45 

 

 

 

 

 

 

 

20.40 – ???? 

 

 

 

Foreløbig dagsorden til konstituerende Fællesrådsmøde d. 23.02.2017 

Torsdag d. 23.02.17 kl. 17.15-22.00, Studenternes Hus, Richard Mortensen stuen. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Konstituering  

1.1 Optagelse af nye fagråd (O) 

1.2 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2015 (O) 

1.3 Valg af stemmetællere (O+B) 

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

     1.4.1 Valg af Chefdirigent  

     1.4.2 Valg af Førstedirigent  

     1.4.3 Valg af Andendirigent  

 

2. Formalia 

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 2) 

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 08.12.2017 (O+D+B) (Bilag 3) 

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

 

3. Årsrapport og beretning 

3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O) 

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2016 (O) (Bilag 4) 

3.3 Den Kritiske Revisions beretning (O) 

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

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

 

Pause 

 

4. Retningslinjer for rådsåret 2017 

4.1 Budget for 2017 (O+D+B) 

4.2 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2017 (O+D+B) (Bilag 5) 

4.3 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 6) 

4.4 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 7) 

4.5 Indkomne forslag 
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20.45 – 21.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.45 – 21.55 

 

21.55 – 22.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.5.1 Honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg (O+D+B) (Bilag 8) 

 

5. Valg 

5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 9) 

     5.1.1 Valg af Studenterrådets Formand  

     5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstformand  

     5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg  

5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 10) 

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 11) 

5.4 Valg af 4 medlemmer til Studenterfonden af 1963 (O+B) (Bilag 12) 

     5.4.1 Valg af formand til Studenterrådets Studenterfonden af 1963 

     5.4.2 Valg af 3 menige medlemmer til Studenterrådets Studenterfonden af 1963 

5.5 Valg af 2 medlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse (O+B) (Bilag 13) 

5.6 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 14) 

5.7 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 15) 

5.9 Skriftlig orientering af tidligere valg, som ikke afholdes i år (O) (Bilag 16) 

 

6. Evt. 

 

7. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 1: Valg til Dirigentinstitutionen 

 

Dirigentinstitutionen har til opgave at lede møderne i Fællesrådet, fortolke bestemmelserne i 

statutten, værne om statuttens ånd, sikre den demokratiske praktisk foruden at forberede 

fællesrådsmøderne i samarbejde med Forretningsudvalget. Dirigentinstitutionen består af 3 

dirigenter: en Chefdirigent, som leder fællesrådsmøderne, en Førstedirigent, som tiltræder ved 

Chefdirigenten forfald, og en Andendirigent, som tiltræder ved Chef- og Førstedirigentens forfald. 

Foruden overnævnte opgaver står dirigenterne samlet set for at forberede fællesrådsmøderne og 

fortolke spørgsmål til statutten. En af de 3 dirigenter er samtidig formand for Valgkommissionen, 

det plejer ofte at være Førstedirigenten. Medlemmer af Dirigentinstitutionen må ikke holde 

mandater i Fællesrådet eller bærer mandat i Forretningsudvalget. Alle pladser er på valg. 

 

Spørgsmål til Dirigentinstitutionen kan rettes til Kåre. 

Kåre Koch Rønnow: Tlf: 27 24 77 38. Mail: Dirigent@sr.au.dk
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Bilag 2: Forslag til forretningsorden for Fællesrådet 2017  

 

§ 1 Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes med 4 ugers varsel af den afgående 

Dirigentinstitution til afholdelse ultimo februar.  

 

Stk. 2 Med indkaldelse skal følge en tidsplan for udsendelser frem til det konstituerende møde, 

herunder forskellige frister, samt udkast til forretningsorden for Fællesrådet.  

 

Stk. 3 Udkast til Studenterrådets arbejdsplan, Studenterrådets Forretningsudvalgs beretning, 

kommissorier for politisk(e) udvalg, evt. indkomne forslag, samt indkomne skriftlige opstillinger til 

Studenterrådets organer udsendes senest 2 uger før mødet.  

 

Stk. 4 Ændringsforslag til arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt. indkomne 

forslag skal sendes til Chefdirigenten senest 7 dage før mødet, og udsendes til Fællesrådet senest 5 

dage før det konstituerende møde.  

 

Stk. 5 Der kan ikke stilles ændringsforslag til arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg og 

evt. indkomne forslag på det konstituerende fællesrådsmøde.  

 

§ 2 Fællesrådets ordinære møder afholdes løbende over året ud fra en af Fællesrådet vedtaget 

mødekalender, dog tilstræbes det, at der ikke afholdes møder i perioderne juni-august og december-

januar.  

 

Stk. 2 Det afholdes mindst 2 møder pr. semester.  

 

Stk. 3 Møderne indkaldes skriftligt af Chefdirigenten med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal 

indeholde en dagsorden for mødet, samt relevante bilag. Indkaldelsen offentliggøres og sendes til 

samtlige medlemmer af Studenterrådets organer. Samtidig hermed bekendtgøres dagsordenen for de 

studerende.  
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Stk. 4 Sammen med indkaldelsen udsender Chefdirigenten udkast til procedure for behandling af 

sager til behandling. Herunder om, der kan stilles ændringsforslag på mødet mv.  

 

Stk. 5 Det bør tilstræbes at medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalgs ikke er bærer mandat 

i Fællesrådet.  

 

§ 3 Fællesrådets møder er offentlige og alle studerende ved Aarhus universitet har taleret.  

 

Stk. 2 Dirigenten kan fastsætte nærmere regler for talerettens udøvelse, såfremt det skønnes 

nødvendigt.  

 

Stk. 3 Begrænses taleretten eller fratages en fremmødt personer denne, håndhæves dette af 

dirigenten. Tilsidesættes dirigentens håndhævelse, kan personen efter to advarsler bortvises fra 

mødet.  

 

§ 4 Dirigenterne fastsætter afstemningsprocedurer mv.  

 

Stk. 2 Ved personvalg benyttes dog altid skriftlig afstemning  

 

§ 5 Enkelte punkter på dagsordenen kan efter Fællesrådets beslutning behandles for lukkede døre, 

hvorved alene medlemmer af Fællesrådet, Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen 

samt Den kritiske revision har adgang. Fællesrådet kan invitere andre parter i en given sag til 

behandlingen af punktet.  

 

§ 6 Studenterrådets Sekretariatsleder er Fællesrådets sekretær og ansvarlig for at skrive referat.  

 

Stk. 2 Referatet af Fællesrådsmødet skal udover en beretning om de afholdte forhandlinger 

indeholde en angivelse af de tilstedeværende, ordlyden af de på mødet trufne beslutninger samt 

angive samtlige afstemningsresultater.  

 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

   9 

 

Stk. 3 Udkast til referatet offentliggøres med næste Fællesrådsindkaldelse til samtlige af 

Fællesrådets mandatbærere, Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen samt Den 

kritiske revision.  

 

Stk. 4 Referatudkastet forelægges Fællesrådet til godkendelse, hvorefter Sekretariatsleder 

foranlediger et referat af det på mødet godkendte offentliggjort for de studerende.  

 

§ 7 Forretningsordenen kan kun ændres på et fællesrådsmøde med kvalificeret flertal jf. appendiks 

D. 
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Bilag 3: Referat Fællesrådsmøde d. 8. december 2016 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1. Navnerunde, konstatering af quorum og mødets lovlighed (O) 

Mandatbærere: 

Daniel Slater (ARTSrådet), Carina Nielsen (ARTSrådet), Søren S. Sørensen (ARTSrådet), Mads R. Jensen 

(ARTSrådet), Ditte Marie Thomsen (ARTSrådet), Rebecca Østvand (ARTSrådet), Maria Møller (ARTSrådet), 

Krestina V. Christensen (ARTSrådet), Line Dam (ARTSrådet), Jannik Wiggers (ARTSrådet), Emil Outzen 

(Oeconrådet), Hans Hallmann (Statsrådet), Sofie Tram Pedersen (Statsrådet), Asger Graversen (Psykrådet), 

Johanne Hansen (Jurarådet), Tine Schretter (Communication Council), Majuran Penhpan (Medicinerrådet),  

Julius Hvidt (Medicinerrådet), Kasper Langgaard (MFSR), Sune Koch Rønnow (MFSR), Lauge Hoger 

(MFSR), David Bækby Harborg (BFU), Andreas (RIA), Rasmus Riis (RIA), Dannie Lehmann (RIA), Michael 

Søndergaard (MoGenS). 

 

Tilstedeværende uden mandat: 

Kristina Bjerg Pedersen (Ak.Råd. for Odontologi), Søren Fauerskov (Statsrådet), Rikke Rode (FU), Esben 

Andersen (Statsrådet), Sara Lentz Jørgensen (Statsrådet), Hanna-Louise (FU), Nana Christiansen (BFU), 

Niels Hvingelby (Oeconrådet), Mads H. Jørgensen (FU), Sarah Yde Junge (Statsrådet/Bestyrelsen), Niklas S. 

H. Knoth (RIA), Kåre Koch Rønnow (Chefdirigent), Nanna Winther (1. dirigent), Jens Thestrup Toft (2. 

dirigent). 

 

21 mandater til stede fra fire fakulteter, og derfor er quorum konstateret. Flere mandater kom til senere på 

mødet. 

 

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

(Bilag 1) 

Ingen bemærkninger til referat, som derfor er godkendt. 

 

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

Punkt 2.5 rykkes frem som punkt 2.1 og efterfølgende punkter nedrykkes i overensstemmelse. 

Punkt 2.7 om Studenterrådet næste år med bemærkninger om FU og Dirigentinstitutionen indføres. 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Delfinens fremtid 
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Delfinen introduceres af Emil. Der er planer om en alternativ udgivelse af Delfinen grundet finansielle 

vanskeligheder. En digital form foreslås. Delfinen vil som følge deraf ikke udkomme i februar 2017. FU 

efterspørger mandat fra Fællesrådet til at afsøge mulighederne for Delfinen fremadrettet.  

Sarah kommenterer: Delfinen indgår i SR’s kontrakt med AU. Hvordan stemmer forslaget overens med den 

kontrakt? 

Mads: Har ikke snakket med AU endnu. Lader dog ikke til at være et problem, men det skal selvfølgelig 

afklares. 

 

Der gives af Fællesrådet det efterspurgte mandat til FU. 

 

(Mandat udleveret kl. 18.42 til Lauge fra MFSR.) 

 

2.2 Budget for 2017 (Bilag 2) (O+D+B) 

Dette er et ret midlertidigt udkast til budgettet, som skal revideres tidligt i 2017. Salgsarbejde skal 

omstruktureres, som har givet anledning til usikkerhed. 2017 vil have færre indtægter, som der derfor er 

budgetteret konservativt med. Har forsøgt at tage højde for dette men stadig med fokus på et højt 

aktivitetsniveau. Vil dog ikke love ting, der ikke kan holdes af praktiske og finansielle årsager. 

 

Har budgetteret med kontraktværdien for fast tilskud snarere end det faktiske beløb. 

Statstilskud er baseret på stemmer ved univalg og er derfor højere grundet et godt valg i år.  

Danmarks Største er opjusteret, da man her vil forsøge at tjene flere penge end hidtil. Er dog ikke klar med 

et konkret forslag om den fornødne ændring af servicestrategi endnu. 

 

Delfinen er negativ grundet investering i ny strategi, som gerne på sigt skulle betyde, at der ikke tabes penge 

på Delfinen. 

Northside er højere grundet en forventning om et højt antal frivillige på festivallen. 

Plakatservice er 0. Forbundet med usikkerhed. 

Studenterhåndbogen er forbundet med store omkostninger især til oversættelse og annonce. Forventer at 

kunne gøre oversættelser billigere. 

Studiekalender, der var den tidligere sælgers ”projekt”, afskaffes. 

Studiemesse skal omstruktureres, og der budgetteres konservativt med indtægterne som følge af usikkerhed 

og øgede omkostninger til den omstrukturering. 

Kursusvirksomhed skal op at køre. Ikke en stor post, men koster alligevel. 
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Honorarer i forbindelse med Delfinen har været budgetteret for højt. Nedjusteret.  

FU’s vederlag. Ingen bemærkninger. 

Løn til Sekretariat. Den faste grafiker afskaffes, og det dækkes på freelancebasis i stedet af hensyn til 

optimering af omkostninger. 

 

DSF-kontingent. Lidt lavere grundet dimensionering og færre studerende på AU. 

”Diverse bidrag” er medlemsskaber af div. organisationer. 

 

Forplejning til FR er skruet op, da der tidligere er brugt flere penge end budgetteret.  

Politiske udvalg er holdt ens trods oprettelsen af et ekstra udvalg i form af KAMPUS. 

Social indsats sat ned af sparehensyn. Ikke en stor post, så der går ikke meget tabt. 

Transport er nedjusteret, da man tidligere ikke har brugt alle pengene. 

 

Markedsføring er sat markant ned, da man tidligere ikke har brugt de budgetterede penge. Nedjusteres også 

da man her effektivt kan spare. 

Esben: Vil der ikke være yderligere udgifter som følge af Toms fyring og resulterende selvmarkedsføring?  

Svar: Nej. 

 

Kampagner er skåret lidt ned, hvilket gør lidt ondt, da det er en af SR’s kerneaktiviteter. 

Aktivitetspuljen kører skidt, og der kigges på en omstrukturering, så sekretariatet driver det. 

Politikkonferencen er opjusteret, da det i 2017 holdes i Aarhus, som er forbundet med udgifter til 

arrangeringen. 30.000 er dog ikke nok. 

Univalg er skåret ned, men det burde kunne holdes inden for budget grundet resultat 2015 af lignende beløb. 

 

Operation dagsværk er sløjfet. Nice to have-ting, der kan spares væk. Kan evt. genindføres, når økonomien 

ser bedre ud. 

 

Konsulentbistand forventes ikke at være stor trods en ekstraordinær udgift i 2016. 

Rengøring i køkkenet er afskaffet af sparehensyn. 

Telefon vedrører gruppe-SMS-tjeneste, som er opsagt grundet manglende benyttelse. 

Esben: Hvad overvejes ift. rengøring? Svar: Mads overvejer, at det nye FU selv skal gøre det.  

 

Tal for egenkapital 2017 kommer ikke til at passe. Skyldes forliget med tidligere sælger, der skal have 

udbetalt tilgodehavende penge af SR. Ca. 270.000 kr. inkl moms. Momsbeløbet betales ikke i praksis men 

modregnes. Altså 215.000 kr. i praksis. Tages af egenkapital, da det vedrører ting tilbage i tiden. Det skal 
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afklares helt med revisor, hvordan det bedst noteres i regnskabet. Egenkapital kommer ned omkring 

800.000. 

 

Budgetterer alt i alt med et ret stort underskud, som dog forventes at kunne forbedres i løbet af 2017. Skyldes 

at man ikke vil gå på kompromis med aktivitetsniveauet. 

Esben: 2 ting: Vil FU lægge op til, at hvis indtægter er højere end forventet, at det skal gå til bundlinjen eller 

til aktiviteter. Svar: Det er der ikke endegyldigt taget stilling til, men det skal formentligt bruges til at dække 

underskud. 

2. ting: Det er vedtaget, at SR skal have egenkapital tilsvarende AU-tilskud. Skal nedjusteringen være 

permanent? Svar: Nej, det er et midlertidigt slag. Man vil arbejde med at bringe den op igen over en 

årrække. 

 

Emil: Vil rigtigt gerne høre FR’s tanker om det. Et underskud på 100.000 er trods alt ret mange penge og er 

mere, end de fleste fagråd har i alt. Er det okay, eller skal pengene findes på en facon? 

Treårigt budget er ændret til etårigt grundet store forandringer i SRs indtægter, skruktur og udgifter i denne 

tid. Ville ikke give mening at opstille ting, vi ikke ved noget om. 

 

Sune: Hvorfor er der ikke brugt forecast for 2016? Andet spørgsmål: Hvordan forholder det sig med 

servicestrategi og treårigt budget [i henhold til indsendte forslag]? 

 

”FU forpligtes til at lave et tidsskema for revisionen af service og vedtagelse af et nyt 3 års budget 

til det konstituerende møde. Hele processen forsøges færdiggjort inden sommeren 2017. 

Stiller: MFSR 

Motivation: Det giver fint mening, at afskedigelsen af den salgsansvarlig medfører store ændringer, 

og det er fint, at det tager tid. Men vi må 3 års budgetter er vigtige og det er vigtigt, at vi revidere 

servicestrategien før vi revidere budgettet.” 

 

Svar på nr. 1: Gav ikke mening at sætte op i stedet for statusregsnakbet til og med september. En forecast 

ville være forbundet med for stor usikkerhed til, at det ville være et praktisk redskab. 

 

Ændring af servicestrategi er ikke på bordet nu, men vil skulle tages op på et senere møde. Man kan godt 

holde sig inden for servicestrategien ved at nedjustere i senere år. 

 

Michael fra MoGenS svarer Emil: Vigtigt at SR stadig laver det, de skal. Underskud er en ærgerlig 

konsekvens. Man kan håbe på, at det bliver bedre. 
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Esben: Statsrådet er kede af, at det ser sådan ud, men forstår de valg, der er blevet truffet, og støtter 

overvejende op om det. Ærgerligt med Operation dagsværk. Fornuftigt, at aktiviteterne bibeholdes. 

 

Sune: Man får et underskud. Sådan er det. Det er dog penge, der kan tjenes ind igen inden for en overskuelig 

tidsperiode. Sune er lidt kritisk over for manglen på treårige budgetter, da det resulterer i en manglende 

fornemmelse for udvikling over tid. SR’s indsigt i økonomien hindres pga. dette ”tab”. Det er svært at se, 

hvor vi kommer hen. 

Mads svarer: Helt reelle bekymringer. Det treårige er fravalgt, da man ikke følte, at der kunne gives et 

meningsfuldt bud på det. 

 

Esben kan godt se meningen med at holde sig fra rent gætværk i henhold til de treårige budgetter. 

 

Michael fra MoGenS: Har man mht. Delfinen nogen idéer om, hvorvidt der stadig skal være annoncer og i 

så fald hvad det vil indbringe? Er afskaffelsen af grafikeren fornuftig grundet en helt ny platform til 

udgivelsen, som vil kræve meget arbejde? 

Svar: Annoncer vil formentligt give en mindre indtjening end hidtil. Efter etableringen af webplatform er der 

få udgifter forbundet med at holde det kørende. De 50.000 er tænkt som en investering i den platform. 

 

Emil: Synes at forslaget om treårige budgetter inden sommer 2017 er fint, hvor man forhåbentligt ved lidt 

mere og derfor kan lave mere præcise budgetter. Revidering af servicestrategi bliver kigget på senere. 

 

Sune svarer til Esben: Budgettering handler ikke om gætteri men om målsætninger i fremtiden. 

Sune er kritisk overfor Studiemessen, da det ser ud til at gå i underskud. 

 

(Der udleveres kl. 19.33 to mandater til Medicinerrådet (Julius og Majuran) og ét mandat til MFSR 

(Kasper)). 

 

FU indstiller, at der kan afviges 10.000 på enkelte poster men ikke mere end 50.000 i alt i budgettet. Samme 

ramme som nu. 

 

Der stemmes om MFSRs forslag (se ovenfor): Vedtaget enstemmigt. 

 

Der stemmes om budgettet: Vedtaget med to blanke stemmer og ingen nej-stemmer. 
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2.3 Nedsættelse af Kommissorieudvalg (Bilag 3) (O+D+B) 

Kåre præsenterer Kommisorieudvalget, som sætter rammer for de enkelte udvalg og deres kompetencer. 

Kåre sidder som formand. Derudover Emil fra FU, Michael fra AUPUS, Sune fra LUPUS, Tine fra 

KAMPUS. 

FR skal vælge tre: Line Dam, Ditte Marie Thomsen og Daniel Slater stiller op og vælges. 

 

2.4 Rettelse af stavefejl i statutten (Bilag 4) (O+D+B) 

Bilag sendt ud. Rettelser gennemføres, da ingen mandatbærer modsiger ændringerne. 

 

2.5 Flytning af fagrådshyttetur (Bilag 5) (O+D+B) 

Andreas præsenterer: Flyttes til foråret men kender endnu ikke præcist tidspunkt. Se bilag.  

Godkendt. 

 

Spørgsmål: Kan flytningen lægge unødigt pres på det nye FU? Andreas svarer: Nej, snarere det gamle FU.  

 

(Der udlveres kl. 19.42 ét mandat til Jurarådet (Johanne)). 

 

2.6 AUPUS til indsupplering (Bilag 7) (O+D+B) 

Emil præsenterer: Sana, Sune og Joachim fra ABC trækker sig, så der skal findes to nye. Der er kun 2 -3 

møder tilbage. De valgte er: Rikke, Søren F. og Johanne. 

 

2.7 SR næste år. 

Sana præsenterer FU, der er den daglige ledelse og består af 7 medlemmer med formand, næstformand og 5 

menige medlemmer. Kom og prik til Sana eller Mads, hvis man vil høre mere om opgaverne uanset om man 

ønsker at stille op eller ej. 

 

Kåre præsenterer dirigentinsitutionen, som leder møder, skriver udsendelser og tolker statut. Kåre uddyber 

gerne senere. Daniel spørger, om dirigenter automatisk er medlem i andre udvalg. Svar: Ja (blandt andet 

kommisorieudvalg og valgkommisionen), men det er ikke fastlagt hvem i dirigentinstitutionen. 

 

3 Meddelelser 

3.2 Forretningsudvalget (O)  

Sana præsenterer. Har haft travlt med valg. Har ansat ny bogholder og ny projektleder for Danmarks 

Største. Bogholder Senia. Tobias er ny projektleder for Danmarks Største. Kom og hils på dem. 
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Har travlt med forslaget vedr. dobbeltuddannelse. Leder efter cases, der kan fremhæves. 

Demonstration i København d. 18. december. SR sender folk afsted. Prik til Sana, hvis man vil med. SR 

betaler. 

Holder julehygge på onsdag kl. 16 med risengrød osv., hvor man også kan sige tak for i år. 

 

3.3 AUPUS (O)  

Emil præsenterer. Holder juleafslutning på tirsdag. Ellers går det som sædvanligt. Der holdes seminar for 

SN og AR i februar på Sandbjerg Gods. 

 

3.4 LUPUS (O) 

Sune præsenterer. Holder bedre møder end AUPUS. Har lige diskuteret elitepolitik. Har besluttet 

finansieringspapir om lokal vs. central finansiering. 

 

3.5 KAMPUS (O) 

Er færdige for i år. Tak for arbejdet. Der er julehygge sammen med AUPUS på tirsdag.  

 

3.6 Fagrådsrunden (O) 

Springes over efter Fællesrådets ønske grundet tidsmangel. 

 

3.7 Andre 

Intet. 

 

4 Evt. 

Intet. 

 

5 Mødeevaluering (uden for referat) 

6 Juleafslutning og hygge med mad 

6.2 Opdatering på univalg under maden (O) 
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Bilag 4: Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2016 

 

Kommer med anden udsending 
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Bilag 5: Forslag til arbejdsplan for rådsåret 2016 

 

Kommer med anden udsending 
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Bilag 6: Forslag til kommissorier for politisk(e) udvalg 

 

Kommer med anden udsending 
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Bilag 7: Forslag til retningslinjer for Den Kritiske Revision  

 

Det indstilles, at Den Kritiske Revision udover at følge statutten (som er citeret nedenfor) skal 

aflægge en halvårsberetning til Fællesrådet på et møde i efterårssemesteret i rådsåret 2017. 

 

Forslagsstiller: Afgående Forretningsudvalg 

 

Motivation: Vi synes, det er god praksis, at Den Kritiske Revision fremlægger deres overvejelser 

efter begge deres årlige økonomigennemsyn. Estimaterne for mange af Studenterrådets aktiviteter 

ligger dog først klart i starten af efteråret, hvor vi indstiller til, at de kritiske revisorer aflægger deres 

første rapport på et fællesrådsmøde i efteråret. 

 

”Den Kritiske Revision 

§ 38 

 

Af og blandt Fællesrådet vælges et antal kritiske revisorer, dog minimum 2, til løbende at føre tilsyn 

med Studenterrådets økonomi samt udøve et kritisk skøn over de foretagne økonomiske 

dispositioner. Valget og de nærmere forhold for de kritiske revisorers virke fastlægges på det 

konstituerende fællesrådsmøde. 

 

 Stk. 2 

De kritiske revisorer skal indkaldes af Generalsekretæren til to årlige gennemsyn af 

Studenterrådets økonomi. Revisorerne kan derudover fordre sig alle oplysninger og aktstykker 

meddelt. 

 

Stk. 3 

Den Kritiske Revision skal aflægge en afsluttende rapport til Fællesrådet på det konstituerende 

møde. 

  

Stk. 4 

De kritiske revisorer kan ikke være medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg, 

Dirigentinstitutionen eller være ansat på Sekretariatet.” 

 

Når der her står generalsekretæren er det en fejl, da dette skal være sekretariatsleder.  
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Bilag 8: Forslag til honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg 

 

Det indstilles hermed, at Studenterrådets Forretningsudvalg i rådsåret 2017 honoreres med  

3.145 kr. pr. md. 

 

Forslagsstiller: Afgående Forretningsudvalg 

 

Motivation: I § 26 stk. 5 i Studenterrådets status beskrives det, at Fællesrådet hvert år på det  

konstituerende Fællesrådsmøde skal fastsætte beløbet for et månedligt honorar. For rådsåret 2016 

var det månedlige honorar på kr. 3.093,- pr. md, med udgangspunkt i den af Danske 

Magisterforening forhandlede lønudvikling for offentligt ansatte1, foreslår vi derfor at opskrive 

honoraret med 1,7 pct. for 2017. Derfor indstiller vi, at honoraret opskrives til kr 3.145,- pr. md. 

                                                                 
1 http://dm.dk/raadgivning/o/okforhandling2015  

http://dm.dk/raadgivning/o/okforhandling2015
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Bilag 9: Valg til Forretningsudvalget 

 

Forretningsudvalget er Studenterrådets daglige og arbejdende ledelse og består af en formand, en 

næstformand og op til fem menige medlemmer. Forretningsudvalgets opgaver varierer meget og 

fordeles internt, men det er muligt selv at vælge de fleste opgaver med nogle pålagte opgaver også. 

Formandsskabets opgaver omhandler væsentligst organisatorisk og politisk ledelse af 

organisationen samt ekstern repræsentation. Eksempler på forretningsudvalgets opgaver: Planlægge 

og afholde Danmarks største fredagsbar, studenterhåndbogen, samarbejdet med kommunen, 

eksterne bestyrelsesposter, samarbejdet i DSF og administra tion af de politiske udvalg. Alle pladser 

er på valg.  

 

Forretningsudvalget er for dig, som gerne vil sidde centralt i organisationen og sørge for, at alt 

virker optimalt. Det er en post, som kræver en stor arbejdsindsat, men som også giver en masse 

muligheder. Forretningsudvalget er Studenterrådet ledelse og arbejder særligt meget med 

Studenterrådets organisation og eksterne repræsentation. 

 

Spørgsmål til Forretningsudvalget kan rettes til Mads Hareskov Jørgensen eller Emil Outzen 

Mads Hareskov Jørgensen. Tlf: 22 55 76 21. Mail: mads@sr.au.dk 

Emil Outzen, Tlf: 51 34 04 35. Mail: Emil@sr.dk 

 

mailto:mads@sr.au.dk
mailto:Emil@sr.dk
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Bilag 10: Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen  

 

Valgkommissionen er overordnet ansvarlig for Studenterrådets deltagelse i valgene til de styrende 

organer på Aarhus Universitet. Herunder at sikre Studenterrådet det maksimale antal  

pladser i Aarhus Universitets bestyrelse samt sikre de mest kvalificerede kandidaters mulighed  

for at opnå valg i Studenterrådets valgforbund. Overordnet set har Valgkommissionen til ansvar at 

træffe de mange strategiske overvejelser og indstille kommissionens forslag til Studenterrådets 

bestyrelseskandidater. 4 pladser er på valg, og mindst 3 valgområder (fakulteter) skal repræsenteres. 

 

Valgkommissionen er for dig, som gerne vil være med til at udvikle Studenterrådets valgkamp. Du 

får både lov til at bestemme, hvem som Studenterrådet skal opstille til bestyrelsen, og hvordan 

Studenterrådet skal bedrive sin valgkamp. Både erfarne rotter og unge kid kan bruges  

 

Spørgsmål til Valgkommissionen kan rettes til Kåre 

Kåre Koch Rønnow: Tlf: 27 24 77 38. Mail: Dirigent@sr.au.dk 
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Bilag 11: Valg af mindst 2 kritiske revisorer 

 

Den kritiske revision skal føre tilsyn med Studenterrådets økonomi samt udøve et kritisk skøn over 

de foretagne økonomiske dispositioner. Andre forhold besluttes på det konstituerende 

Fællesrådsmøde. De kritiske revisorer skal indkaldes af Generalsekretæren til to årlige gennemsyn 

af Studenterrådets økonomi. Revisorerne kan derudover fordre sig alle oplysninger og aktstykker 

meddelt. Der skal til Den Kritiske Revision vælges mindst to medlemmer, og der afholdes cirka 2 

møder om året. 

 

Den kritiske revision er for dig, som gerne vil have et ekstra indblik i Studenterrådets økonomi og 

vil holde et vågent øje med, hvordan Forretningsudvalget vælger at bruge Studenterrådets penge. 

 

Spørgsmål til Den Kritiske Revision kan rettes til Charlotte 

Charlotte Stark: Tlf: 26 23 61 45. Mail: general@sr.au.dk 
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Bilag 12: Valg af bestyrelse for Studenterfonden af 1963 

 

Studenterfonden af 1963 bestyrelses udpeges af Studenterrådet og administreres af AU. Fonden 

giver økonomisk støtte til studenterpolitiske, faglige og sociale initiativer på Aarhus Universitet. I 

særlige tilfælde ydes også støtte til aktiviteter, der også omfatter andre uddannelsessøgende end 

studerende ved Aarhus Universitet. Bestyrelsen har cirka mellem 10.000 og 15.000 at uddele. 

Bestyrelsens mødeaktivitet er begrænset, men i foråret behandles regnskab og i december behandles 

ansøgningerne. 

Som noget nyt i år vil der foruden valg til de menige bestyrelsesmedlemmer, også være valg til  

Fællesrådet skal vælge 1 formand og 3 menige medlemmer til bestyrelsen. Der er særskilt valg til 

formandsposten. 

 

Bestyrelsen for Studenterfonden af 1963 er for dig, som godt kunne tænke dig at prøve at sidde i en 

fonds bestyrelse og/eller gerne vil uddele penge til foreninger, men samtidig også godt kan og vil 

prioritere mellem begrænsede midler.  

 

Spørgsmål til Studenterfonden af 1963 kan rettes til Sune Koch Rønnow 

Sune Koch Rønnow. Tlf: 60 14 57 14. Mail: Sune@sr.au.dk 
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Bilag 13: Valg af 2 medlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse 

 

Studenterhusfonden af 1991’s (herfra forkortet SHF) bestyrelse varetager SHFs virksomhed. SHF er 

den største kantinedriver på universitetet og har ligeledes mange aftaler med fredagsbarer. 

Bestyrelsens arbejde går væsentligst ud på at sikre fondens økonomi og personaleforhold. 

 

Fællesrådet skal vælge 2 medlemmer og minimum 1 suppleant. Både bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter forventes at deltage i formøder. 

 

Studenterhusfondens bestyrelse er for dig, som gerne vil forbedre af AUs kantiner, og forstår at 

arbejde med langsigtede problemstillinger og udviklingspotentiale. 

 

Spørgsmål til SHFs bestyrelse kan rettes til Charlotte 

Charlotte Stark: Tlf: 26 23 61 45. Mail: general@sr.au.dk 
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Bilag 14: Studenterrådets Aktivitetspulje og eventuelt valg til baggrundsudvalg  

 

Aktivitetspuljeudvalget 

Aktivitetspuljeudvalget er ansvarligt for tildeling af midler fra Studenterrådets Aktivitetspulje. 

Udvalget arbejder primært via mailkorrespondance, og tildelingen besluttes ved almindeligt flertal.  

 

Sammensætning 

- Studenterrådets bogholder 

- Et medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg, hvilken udvælges internt i FU 

- 3 medlemmer valgt blandt alle studerende på Aarhus Universitet på det konstituerende 

Fællesrådsmøde 

 

Konstituering 

Udvalget har ingen formand, men Studenterrådets bogholder står for administrationen af udvalget 

 

Økonomi for Aktivitetspuljen 

Størrelsen af puljen fastsættes årligt i Studenterrådets Budget, som vedtages af Fællesrådet. 

 

Som en følge af eventuelle ændringer i puljens administration vil Forretningsudvalget ændre 

kontaktoplysninger. 
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Bilag 15: Valg til de politiske udvalg 

 

Kommer senere, når der forelægger et forslag til kommissorierne. 
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Bilag 16: Bemærkning omkring diverse valg 

 

Igen i år foreslår det afgående Forretningsudvalg, at repræsentanter til Valgudvalget og 

Idrætsudvalget udpeges gennem Forretningsudvalget. Grunden til dette er, at vi i 

Forretningsudvalget har vurderet, at det er vigtigt disse udvalg køres tæt koordineret med 

Forretningsudvalget. Valgudvalget grundet valgkampsindsatsen og Idrætsudvalget grundet DSFI. 

Det er selvfølgelig Fællesrådets ret at kunne omstøde denne beslutning, men hvis det ønskes 

tilfældet, så ville vi gerne, hvis man underrettede Dirigentinstitutionen tidligst muligt. 

 

Valgudvalget er samarbejdsorgan mellem valgsekretariatet, Studenterrådet, Frit Forum og 

Konservative Studenter, hvor man kigger på valgprocedure og valgsystemet. 

 

Idrætsudvalget er den øverste myndighed for Aarhus UniversitetsSport (AUS). Her er meget fokus 

på økonomiske midler og fordelingen af pengene internt i organisationen. 


