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Referat af fællesrådsmøde  

24. oktober 2012 
	  
	  
01	  Formalia	  (O+D+B)	  (15	  min)	  
	  
Navnerunde	  og	  konstatering	  af	  quorum	  (mandatbærere	  med	  fed)	  

Se	  vedlagte	  mandatliste	  
33	  mandater	  tilstede	  fra	  mindst	  3	  valgområder,	  så	  der	  er	  konstateret	  Quorum	  

	  
01.02	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  den	  18.09.12	  (Bilag	  1)	  Godkendt	  
	  
Godkendelse	  af	  dagsorden.	  

02.01	  bortfalder	  grundet	  oplægsholders	  sygdom,	  behandling	  af	  politikudtalelse	  rykkes	  
frem	  til	  før	  pausen.	  
Der	  skal	  indsuppleres	  to	  medlemmer	  til	  AUPUS	  

	  
Valg	  af	  stemmetællere:	  Benjamin	  Bilde	  og	  Louise	  

	  
	  
02	  Sager	  til	  behandling	  (O+D+B)	  
	  
02.01	  Oplæg	  om	  valgkampen	  på	  CBS	  ved	  Philip	  Hardø,	  Co-‐president	  for	  CBS	  Students	  (aflyst)	  
	  
02.02	  Valg	  til	  Aarhus	  Universitetsbestyrelse,	  herunder	  godkendelse	  af	  liste-‐	  og	  valgforbunds	  
struktur	  (O+D+B)	  Bilag	  2	  v	  Bo:	  
Oeconrådet	  ændres	  til	  Oeconlisten,	  lignende	  ændringer	  kan	  ordnes	  de	  kommende	  dage.	  Liste-‐	  
og	  valgforbundsindstillingen	  enstemmigt	  vedtaget.	  
	  
Valgkampsgrundlag	  præsenteres	  og	  udsendes	  med	  referatet.	  	  
Opbygget	  med	  fokus	  på	  4	  udvalgte	  hovedområder,	  der	  er	  væsentlige,	  relevante	  for	  
bestyrelsesarbejdet,	  samt	  forståelige	  for	  studerende:	  

Universitetsdemokrati:	  Mange	  af	  de	  oplevede	  problemer,	  ville	  kunne	  undgås,	  hvis	  der	  
blev	  lyttet	  til	  de	  studerende.	  

Mere	  forskningsbaseret	  undervisning:	  Rapport	  fastslår,	  at	  universiteter	  ikke	  giver	  nok	  
undervisning	  (primært	  Arts)	  samt	  ikke	  forskningsbaseret	  undervisning	  nok	  (primært	  
Samf.)	  

Flere	  Kollegier	  blandt	  andet	  gerne	  på	  det	  gamle	  hospital	  
Kvote	  2:	  Ønske	  om	  en	  vurderingsmetode	  ud	  fra,	  hvad	  der	  virker,	  frem	  for	  hvad	  der	  er	  

billigt.	  
Oplægget	  er	  vedtaget	  i	  AUPUS	  og	  LUPUS.	  Kommentarer:	  Det	  roses,	  at	  der	  er	  et	  
valgkampsgrundlag,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i,	  hvad	  bestyrelsen	  rent	  faktisk	  har	  
indflydelse	  på.	  	  
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02.02	  Behandling	  af	  politikudtalelse	  om	  dagpenge	  (O+D+B)	  Bilag	  3	  og	  4	  
	  
Oeconrådet	  har	  stillet	  forslaget	  om	  at	  underkende	  papiret.	  	  
Motivation	  fra	  oeconrådet:	  ”Papiret	  vurderes	  at	  ligge	  uden	  for	  det	  kerne-‐studenterpolitiske	  
samt	  at	  være	  formuleret	  i	  skarpe	  vendinger.	  Vil	  dette	  fremmedgøre	  studerende,	  der	  ikke	  kan	  
relatere	  til	  emnet?	  Det	  frygtes	  at	  være	  uhensigtsmæssigt	  i	  en	  situation,	  hvor	  vi	  skal	  samles	  til	  
et	  valg.”	  
	  
Opklaring	  fra	  Lupus:	  ”Sproget	  afspejler	  direkte	  debatten	  i	  Lupus,	  der	  er	  valgt	  repræsentativt	  
fra	  fællesrådet.	  Der	  er	  ikke	  læst	  ideologi	  ind	  i	  papiret,	  der	  primært	  er	  tiltænkt	  til	  intern	  brug.”	  
	  
Der	  stilles	  spørgsmål	  ved	  internt	  versus	  eksternt	  formål	  med	  papiret.	  Lupus	  opklarer,	  at	  
papiret	  præsenterer	  to	  punkter,	  der	  er	  SRs	  politik	  -‐	  resten	  er	  at	  betragte	  som	  
baggrundsmateriale.	  
	  
Det	  opklares,	  at	  dirigentinstitutionens	  rolle	  er	  at	  vurdere,	  om	  papiret	  ligger	  inden	  for,	  hvad	  vi	  
i	  studenterrådet	  kan	  have	  en	  holdning	  til,	  og	  hvad	  Lupus	  kan	  behandle.	  Det,	  vurderer	  
dirigentinstitutionen,	  er	  ok.	  Man	  kan	  altså	  ikke	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  det	  er	  legitimt,	  
at	  SR	  har	  en	  holdning	  til	  dagpenge,	  men	  kan	  debattere	  hvilken	  holdning…	  
	  
Indlæg:	  	  
”Vores	  rolle	  er	  at	  være	  en	  interesseorganisation	  for	  de	  studerendes	  interesser.	  Ærgerligt	  at	  
Lupus	  vælger	  at	  vedtage	  et	  papir	  med	  en	  skarp	  retorik,	  der	  kan	  skræmme	  medlemmer	  væk.	  
Lupus	  bør	  tage	  deres	  formuleringer	  til	  efterretning.	  Debatten	  bør	  ikke	  handle	  om	  retorik,	  vi	  
bør	  diskutere	  vores	  holdning	  til	  optjeningsret	  og	  dabpengeperiodelængde.	  Denne	  debat	  bør	  
imidlertid	  ifølge	  statutten	  foregå	  i	  Lupus,	  men	  naturligvis	  er	  det	  legitimt	  at	  tage	  op	  i	  FR.”	  
”Vigtigt	  at	  man	  kan	  have	  en	  organisation	  med	  plads	  til	  uenighed.	  Man	  behøver	  ikke	  være	  enig	  i	  
enhver	  politik,	  og	  husk	  på	  at	  lupusmøderne	  er	  åbne”.	  	  
”Det	  er	  uhensigtsmæssigt,	  at	  papiret	  i	  sine	  vendinger	  kan	  opfattes	  farvet”.	  	  
”Vi	  skal	  tænke	  over,	  hvilke	  signaler	  vi	  vil	  sende.	  ”	  
Det	  påpeges,	  at	  SR’s	  eksterne	  kommunikation	  ikke	  nødvendigvis	  vil	  gøre	  brug	  af	  samme	  
retorik,	  men	  primært	  vil	  holde	  sig	  til	  det	  saglige	  indhold	  og	  selve	  politikken	  i	  papiret.	  Der	  
stilles	  fra	  anden	  kant	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  det	  er	  hensigtsmæssigt,	  at	  formandskabet	  
tolker	  på	  papiret.	  Det	  opklares,	  at	  hvis	  en	  journalist	  vil	  ringe	  til	  SR	  for	  at	  forhøre	  sig	  om	  vores	  
holdning	  til	  dagpengespørgsmålet,	  så	  har	  vi	  herved	  et	  svar	  på	  den	  aktuelle	  debat.	  
”Det	  er	  meget	  naturligt	  for	  SR	  at	  have	  en	  holdning	  til	  dagpenge	  i	  en	  tid	  med	  høj	  
dimittendarbejdsløshed,	  hvilket	  vi	  fx	  havde	  en	  kampagne	  om	  i	  foråret.	  Det	  gør	  os	  ikke	  
partipolitiske,	  så	  længe	  vi	  bruger	  studenterpolitiske	  argumenter	  i	  papiret,	  der	  sigter	  mod	  at	  
forbedre	  de	  studerendes	  vilkår”.	  
”Kritikken	  er	  for	  hård	  til	  et	  så	  kontroversielt	  emne,	  og	  det	  bliver	  svært	  at	  finde	  et	  fælles	  
kompromis”.	  	  
”Det	  er	  vigtigt,	  vi	  er	  for	  alle	  studerende”.	  	  
”Dette	  er	  i	  høj	  grad	  studenterpolitik.	  Der	  er	  i	  højere	  grad	  partipolitiske	  argumenter	  for	  at	  
trække	  det	  end	  for	  at	  opretholde	  papiret”.	  
”Blot	  fordi	  andre	  end	  studerende/dimittender	  har	  gavn	  af	  vores	  politik,	  er	  det	  ikke	  irrelevant	  
for	  SR	  at	  have	  en	  politik	  på	  området,	  ligesom	  vores	  politik	  på	  boligområdet	  er	  til	  fordel	  for	  
lejere	  i	  almindelighed”.	  
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”Det	  kan	  også	  være	  fremmedgørende	  for	  studerende,	  hvis	  papiret	  trækkes	  tilbage”.	  	  
”underligt	  at	  underkendte	  valgt	  politik	  på	  baggrund	  af	  retorik.	  Lupus	  er	  et	  ungt	  udvalg,	  de	  kan	  
fremover	  have	  in	  mente	  at	  formulere	  sig	  anderledes.	  ”	  
”Selvom	  vi	  støtter	  op	  om	  dette	  som	  studenterrådets	  holdning,	  er	  det	  jo	  ikke	  det,	  der	  bliver	  
tema	  for	  valgkampen”.	  	  
	  
Sideordnet	  afstemning:	  

Som	  ønsket	  fra	  Oeconrådet	  trækker	  fællesrådet	  holdningspapiret	  tilbage	  
Kompromisforslag:	  	  

Fællesrådet	  bakker	  op	  om	  den	  politiske	  substans	  i	  papiret	  
Genoptjeningsretten	  sænkes	  fra	  et	  helt	  til	  et	  halvt	  år	  
4	  års	  dagpengeperiode	  

Men	  fællesrådet	  pålægger	  Lupus	  at	  moderere	  retorikken	  i	  papiret	  under	  hensyntagen	  
til	  debatten	  på	  fællesrådesmødet	  24.10.12	  

Det	  oprindelige	  holdningspapir	  som	  vedtaget	  i	  Lupus	  opretholdes	  
	  
Første	  stemmerunde:	  a)	  12,	  b)27,	  c)19	  	  
oeconrådets	  er	  faldet	  
	  
Anden	  afstemning,	  hvor	  hver	  har	  én	  stemme	  b)	  28,	  c)	  4	  
B	  )	  kompromisforslaget	  er	  vedtaget.	  

	  
Konklusionsforslag:	  FR	  indstiller	  til,	  at	  Lupus	  fremover	  i	  højere	  grad	  skal	  overveje	  retorik,	  
samt	  definere	  hvad	  der	  er	  politikpapirer	  hhv.	  –udtalelser,	  samt	  hvad	  status	  af	  disse	  er,	  og	  
hvad	  der	  er	  forskellen	  mellem	  disse.	  
Vedtaget	  med	  31	  stemmer	  for.	  
	  
02.03	  Indsupplering	  i	  AU-‐politisk	  Udvalg	  i	  Studenterrådet	  (AUPUS)	  (O+B)	  Bilag	  5	  
AUPUS	  forbereder	  arbejde	  i	  udvalg	  og	  nævnt	  på	  AU	  samt	  bestyrelsesarbejde.	  Arbejder	  bl.a.	  for	  
øjeblikket	  med	  indgange	  på	  den	  koordinerede	  tilmelding	  KOT.	  To	  kan	  stille	  op	  til	  udvalget,	  
hvor	  Steffen	  og	  Pernille	  har	  trukket	  sig	  ud.	  
Laura	  og	  Matthias	  er	  valg	  ved	  akklamation.	  
	  
03	  Meddelelser	  (O)	  
	  
03.01	  Forretningsudvalget	  (10	  min.)	  
Jakob,	  der	  er	  næstformand	  i	  studenterrådet	  annoncerer,	  at	  han	  agter	  at	  trække	  sig	  på	  næste	  
fællesrådsmøde,	  idet	  han	  stiller	  på	  til	  formand	  for	  vores	  landsorganisation	  Danske	  
Studerendes	  Fællesråd.	  Endvidere	  opstiller	  Rasmus	  Marcussen	  fra	  Artsrådet,	  til	  næstformand	  
for	  DSF.	  	  
Der	  er	  politikkonference	  i	  DSF	  9.-‐11.	  November	  i	  Aalborg,	  hvor	  dette	  formandskab	  blandt	  
andet	  vælges.	  Ønsker	  man	  at	  deltage	  kan	  man	  tilmelde	  sig	  til	  bo@sr.au.dk,	  idet	  Bo	  koordinerer	  
fælles	  afgang.	  Frist	  for	  tilmelding	  er	  1.	  November.	  Alle	  der	  er	  tilmeldt	  på	  facebook	  betragtes	  
som	  tilmeldte,	  dette	  skal	  man	  være	  opmærksom	  på!	  
Der	  skal	  på	  konferencen	  vedtages	  et	  nyt	  holdningspapir	  samt	  en	  arbejdsplan	  for	  DSF.	  Simon	  
er	  delegationsleder.	  
7.	  november	  kl.	  17	  er	  der	  forberedelsesmøde.	  



  Side 4/4 

	  
03.02	  Fagrådsrunde	  (30	  min.)	  
	  

Artsrådet:	  Kører	  kampagne	  for	  bedre	  undervisningsmiljø	  bla.	  Overfyldte	  lokaler	  og	  dårligt	  
indeklima.	  Havde	  event	  til	  kulturnatten.	  Kører	  de	  kommende	  uger	  kampagne	  blandt	  
andet	  med	  facebookkonkurrence	  og	  kontrolrapporter	  med	  smileytema.	  Holder	  i	  
november	  antistress-‐foredrag,	  hvor	  alle	  er	  velkomne,	  seminar	  for	  studienævns-‐	  og	  
UPOrepræsentanter,	  aften	  for	  fagråd.	  Næstformanden	  er	  månedens	  aktivist	  i	  delfinen.	  	  

MFSR:	  Har	  besøgt	  alle	  rushold,	  forbereder	  Latex-‐foredrag,	  holder	  eksamensforedrag	  i	  
december	  og	  samarbejder	  om	  stresshåndteringsforedraget.	  

Communication	  Council:	  Har	  fået	  tildelt	  studiemiljømidler,	  der	  skal	  bruges	  inden	  årets	  
udgang,	  så	  der	  arrangeres	  fredagsbar	  16./11	  i	  Nobelparken,	  hvor	  folk	  er	  velkomne.	  
Laver	  akkrediteringsrapport	  i	  samarbejde	  med	  øvrige	  BSS	  fagråd.	  Laver	  Herningevent,	  
et	  infoarrangement	  for	  studerende	  fra	  Herning.	  	  

ABC:	  Har	  afholdt	  Campusdag	  på	  Fuglsangsallé	  i	  samarbejde	  med	  Oeconrådet	  mfl.	  Holdt	  
møde	  med	  nye	  holdrepræsentanter	  med	  god	  respons	  og	  håber	  på	  en	  øget	  
studenterpolitisk	  kultur.	  

Psykrådet:	  Studiemiljømidler	  bruges,	  og	  der	  sættes	  fokus	  på	  administrative	  problemer.	  	  
Statsrådet:	  Holdt	  GF	  for	  tre	  uger	  siden.	  Valgt	  19	  medlemmer	  og	  nu	  også	  akademisk	  råds-‐	  

og	  studienævnskandidater.	  
Jura:	  Faglig	  dag	  fredag,	  mangler	  akut	  oplægsholdere	  om	  mediernes	  indflydelse	  på	  de	  tre	  

statsmagter.	  Holder	  gløgg	  og	  æbleskiver,	  moderate	  holder	  københavnertur	  og	  
naturligvis	  valg	  som	  alle	  andre.	  Alternative	  holder	  aktuel	  jura	  om	  pirateri	  og	  ser	  
Kapringen,	  har	  en	  bezzerwizzerturnering	  og	  diskuterer	  studenterpolitik.	  	  

Medicinerrådet:	  Ombygning	  skal	  forbedre	  1-‐årsstuderendes	  omgivelser,	  iværksættes	  
inden	  nytår.	  Har	  bearbejdet	  klage	  fra	  studerende	  og	  indsendt	  til	  studienævn.	  Starter	  
mentorordning	  mellem	  kandidatstuderende	  og	  bachelorer.	  Har	  holdt	  
fredagsbarsrundtur.	  

Mogens:	  Infoeftermiddag	  for	  russere	  afholdt,	  hvilket	  man	  vil	  gøre	  til	  en	  tradition.	  Studietur	  
til	  Kbh.	  8.	  november.	  Holder	  GF	  14/11.	  Forbereder	  fællesarrangement	  for	  instituttet	  
med	  bingoaften.	  

Oeconrådet:	  Var	  tovholder	  på	  Campus	  day,	  har	  nedsat	  task-‐force	  der	  kigger	  på	  flere	  stille-‐
arbejdspladser,	  bordfodboldborde,	  har	  holdt	  evaluering	  for	  årgangsrepræsentanter	  og	  
arbejder	  med	  akkrediteringen.	  

	  
03.03	  Andre	  (10	  min.)	  

Generalsekretæren:	  Der	  nedsættes	  snart	  redaktion	  til	  studenterhåndbogen.	  Det	  bliver	  
delfinens	  redaktører,	  der	  står	  for	  det.	  Vi	  søger	  også	  en	  ny	  redaktionschef.	  Der	  indledes	  
også	  snart	  konceptforberedelser	  for	  næste	  års	  Danmarks	  Største	  Fredagsbar	  og	  
Idrætsdag	  samt	  Northside,	  så	  nye	  indspark	  hertil	  bydes	  velkomne	  	  

Dirigenterne:	  Næste	  fællesrådsmøde	  21.	  November:	  Starter	  allerede	  18:15,	  vil	  være	  lidt	  
kortere	  men	  munder	  desuden	  ud	  i	  en	  julefrokost.	  Ønske	  om	  indsending	  af	  opdateret	  
suppleant-‐	  og	  mandatliste.	  

	  
04	  Evt.	  	  
Man	  kan	  inden	  næste	  FR-‐møde	  komme	  og	  se	  Benjamin	  Bilde	  dyste	  i	  Body	  Crashing	  15:30	  
 


