
 

 
 

Fredrik Nielsens Vej 2-4 
8000 Aarhus C  

Tlf 8942 5464  
Fax 8942 5474  
Mail sr@sr.au.dk  

 

 

 
 

 
 

 

 
Indkaldelse til Fællesrådsmøde 

- Ordinært - 

 

 

Onsdag d. 05.10.11 kl. 19.15-22.00 Studenternes Hus, mødelokale 1 

 

 

 

 

Der er til mødet følgende dagsorden:  

 

01 Formalia (10 min.) 

 

02 Sager til behandling:  

 

 02.01 Arbejdet i Danske Studerendes Fællesråd i 2012 (60 min.) 

   02.01.01 Oplæg ved Svend Dyrholm fra DSF 

   02.01.02 Stjerne-workshop ved Maria og Per 

 

(Pause 10 min.) 

 

 02.02 Studenterrådets 80 års fødelsesdagsfest (se bilag 1) (15 min.) 

   02.02.01 Fremlæggelse af overordnet plan 

   02.02.02 Nedsættelse af arbejdsgruppe 

 

 02.03 Indsupplering af et styrelsesmedlem (se bilag 2) (10 min.) 

 

 02.04 Godkendelse af revideret budget 2011 (se bilag 3) (15 min.) 

 

03 Meddelelser (35 min.) 

 

 03.01 Styrelsen  

 

 03.02 Fagrådsrunde  

 

 03.03 Andre 

   03.03.01 Valgkampagnegruppen (bilag 4 eftersendes) 

  

 03.04 Kalender 

 

04 Eventuelt (5 min.) 

 

05 Mødeevaluering – udenfor referat (5 min.) 

 
 

 

Med venlig hilsen 
Niels Dyrholm Jensen, Næstformand 

På vegne af Dirigentinstitutionen 
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Studenterrådets 80 års fødselsdag 

Kort projektbeskrivelse med budgetramme 

Til godkendelse på Fællesrådet 5. oktober 2011 

 
 

Studenterrådet har i 2012 80 års fødselsdag, i den forbindelse vil vi gerne foreslå Fællesrådet 

at vi afholder et fødselsdagsarrangement i februar/marts måned. Udover selve 

fødselsdagsarrangementet vil man også i løbet af hele 2012 kunne gøre opmærksom på 

fødselsdagen. Det vil f.eks. være oplagt at gøre dette ved Studiemessen og Danmarks Største 

Fredagsbar og Idrætsdag.  

Nedenstående projektbeskrivelse drejer sig alene om fødselsdagsarrangementet.  

Sted 
Arrangementet vil blive afholdt i lokalerne i Studenternes hus 

Plan 
Reception  14 – 17 

Middag  18 – 21 

Fest  21:30  

Reception 
Receptionen er tiltænkt både Studenterrådets kommercielle og ikke-kommercielle 

samarbejdspartnere, fagrådsrepræsentanter og øvrige interesserede. Men der er tale om fri 

adgang.  

Der vil til receptionen være et lille traktement.   

Der forventes op mod 75 deltagere.  

Middag 
Middagen er for nuværende fællesrådsmandater, styrelsen, sekretariat, nære 

samarbejdspartnere, forretningsudvalget i DSF, formandskab fra studenterrådene på de øvrige 

universiteter samt tidligere styrelsesmedlemmer (eller lignende organ).  

Middagen vil være en buffet med mad samt drikkelse bestilt fra Studenterhusfonden. 

Der forventes op mod 100 deltagere. (Der vil være en mindre deltagerbetaling). 

Fest  
Festen er tiltænkt studerende ved Aarhus Universitet, samt øvrige interesserede. Festen 

afholdes i Stakladen hvor der vil kunne være plads til 800 personer. Det forventes at der vil 
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være ét opvarmningsband samt ét hovednavn. Der vil være barudsalg til studentervenlige 

priser.  

Der vil være en mindre deltagerbetaling, som ville kunne betales i forsalg eller i døren.   

Budgetramme 
Budgetrammen på arrangementet vil være -65.000 kr.  

 

 



Opstilling til Studenterrådets Styrelse 

 

Mit navn er Jakob Lindell Ruggaard, jeg er 21 år gammel og er i gang med en art akademisk fjumreår på 

Idéhistorie, efter at have læst Litteraturhistorie og Sociologi. Jeg har været aktiv i studenterpolitik over to år 

og har derigennem arbejdet med mange forskellige emner lige fra bestyrelsesarbejdet gennem et år i KGB 

og halvandet år i Akademisk Råd til halvandet år som politikudviklende i Politisk Udvalg og har erfaring med 

alle forefaldende arbejdsopgaver som formand for HUMrådet gennem 1 år. Siden februar, hvor jeg gik af 

som formand for HUMrådet, har jeg arbejdet meget i Studenterrådet med at skrive vores kommende nye 

statutter, være aktivist til sociale arrangementer og udføre og planlægge boligkampagnen. Alle disse 

områder interesserer mig meget, og jeg brænder virkelig for at knokle for at forbedre studerendes vilkår på 

AU og på landsplan. For mig at se, sikrer man disse vilkår ved både at udbyde god service og arbejde 

kompetent og loyalt internt på AU og derudover blandt andet ved at kæmpe mod SU-nedskæringer og for 

forbedrede boligforhold på kommunal- og landsplan. Jeg har indtryk af at Styrelsen arbejder rigtig hårdt og 

fungerer fremragende og jeg håber på at få tillid til at kunne indgå loyalt i arbejdet. 

 Jeg er overordnet mest interesseret i det politiske arbejde, såvel internt som eksternt, men 

jeg er helt beredt til at indgå i alt det arbejde der dukker op. Jeg ser mange potentialer i at aktivere 

fagrådene og de studerende især i denne tid og håber på at kunne være med til at styrke et Studenterråd 

der står historisk stærkt i forhold til hvad jeg har set i min tid som studerende. 

 

Med håb om tillid. 

 

Jakob Lindell Ruggaard 



Bilag                                  
Fællesrådsmøde  november 2010 2009 Budget

2009 

Resultat

2010 

Budget

2010 

Resultat 2011 budget

2011 budget

Q3

Tilskud fra Videnskabsministeriet 93.000 127.986 93.000 129.528 120.000 120.000

Øvrige indtægter (boligannoncer) 1.500 920 0 0 0 0

Aktivitetstilskud, AU 792.000 824.809 792.000 826.450 783.080 826.450

Administrationstilskud, AU 101.000 112.691 101.000 253.550 109.920 283.550

Indtægter fotokopi 10.000 18.579 12.000 22.620 12.000 12.000

Indtægter i alt 997.500 1.084.985 998.000 1.232.148 1.025.000 1.242.000

løn sekretariatet -600.000 -635.215 -600.000 -584.594 -575.080 -630.460

løn styrelsen -243.000 -189.594 -243.000 -202.640 -208.000 -208.000

Feriepenge projekter 0 347 0 0 0 0

Lønrefusion 18.837

Løn i alt -843.000 -805.625 -843.000 -787.234 -783.080 -838.460

DSF Kontingent -101.000 -104.202 -105.000 -104.308 -103.484 -103.484

Konferencer, seminarer og rejser, eksternt -3.000 -2.885 -3.000 -26.545 -3.000 -3.000

Diæter rejser -2.000 -248 0 0 0 0

Repræsentation (vingaver, rejser mv.) -2.500 -933 -1.500 -723 -2.000 -2.000

Styrende organvalg, efter tilskud -40.000 -11.078 -30.000 -16.821 -30.000 -30.000

Organisationskonsulent 0 -11.250 -15.000 -16.875 0 0

Møder og aktiviteter -7.000 -3.098 -7.000 0 -5.000 -5.000

udvikling af fagrådssamarbejde -65.000 -65.000
PR ( også studiekortholder) -15.000 -8.596 -15.000 -26.105 -15.000 -26.700

Parlamentariske udgifter i alt -170.500 -142.290 -176.500 -191.377 -223.484 -235.184

Aktivitetspulje -65.000 -17.871 -30.000 -23.619 -30.000 -30.000

Studenterhåndbog (Rushåndbog) 45.000 -3.918 20.000 48.238 0 53.008

Delfinen 0 -45.864 20.000 -49.674 -20.448 -50.000

TV2-koncert 0 -30.204 0 0 0 0

Danmarks Største Fredagsbar 0 -141.481 0 42.397 40.000 70.000

Studiemesse 175.000 184.557 175.000 169.298 227.400 227.400

17. juni 0 0 0 0 0 221.686

politiske kampagner (Northside/boligkampagne) 0 0 0 0 0 -30.000

Retshjælpen -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 60.000 60.000

Studiekalender 0 -204.317 0 -61.724 -20.000 -16.317

Tilskud og andre aktiviteter 0 0 0 -2.000 0 0

Aktiviteter i alt 130.000 -284.098 160.000 97.916 256.952 505.776

IT 0 0 0 0 0 -88.400

Fotokopiering -12.000 -17.324 -14.000 -17.643 -15.000 -15.000

Porto, fragt og bankgebyrer -9.000 -1.893 -7.000 -487 -7.000 -4.000

Telefon -25.000 -13.055 -20.000 -12.091 -15.000 -15.000

Kontorhold (incl. Kuverter) -10.000 -11.510 -10.000 -6.202 -10.000 -10.000

Personaleomkostninger -14.000 -13.872 -14.000 -20.122 -14.000 -14.000

Annoncer (De gule sider) 0 -3.098 -3.500 -1.370 0 0

Hjemmesideudgifter -5.830 -5.000 0 -100 -400

Aviser/bøger m.v. -3.500 -1.358 -3.500 0 0 0

Mindre nyanskaffelser -15.000 -15.021 -15.000 -10.113 -15.000 -25.000

Forsikring -11.575 -7.829 -11.000 -8.091 -11.000 -11.000

Alarmudrykninger 0 -339 0 0 0 0

Rep. og vedligeholdelse -3.000 0 -3.000 0 -2.000 -2.000

Revisor -23.000 -35.058 -25.000 -27.583 -25.000 -25.000

Diverse -3.000 0 -2.000 0 -500 -500

SKV, Kontorhold og adm. 3.000 5.727 3.000 6.118 3.000 3.000

Opgørelse øl/vand 0 -2.210 -2.500 4.077 -2.000 5.000

Moms 0 417 0 2.300 0 0

Administration i alt -126.075 -122.253 -132.500 -91.207 -113.600 -202.300

Udgifter i alt -1.009.575 -1.354.266 -992.000 -971.902 -863.212 -770.167

Renter mv., netto 10.000 6.508 10.000 3.547 10.000 10.000

Afskrivninger kopimaskine -10.000 -12.306 -10.000 -12.305 0 0

Straksafskrivninger  -2.140 -15.000 -253 -15.000 0

Afskrivninger i alt -25.000 -14.446 -25.000 -12.558 -15.000 0

RESULTAT -27.075 -277.219 -9.000 251.235 156.788 481.833
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