
 
 
 
 
 

Indkaldelse til Fællesrådsmøde 
- Ordinært - 

 
 

Onsdag d.15.09 kl. 19.15-22.00 Studenternes Hus mødelokale 1 
 
 
 
 
Der er til mødet følgende foreløbige dagsorden:  
 
01 Formalia (15 min) 
 
02 Sager til behandling:  
 

02.01 Universitetsvalg (bilag 1 og 2) (30 min) 
  Herunder valg af liste- og valgforbund, samt valg af spidskandidater.  

 
 02.02 Unge ta’r ansvar (bilag 3) (20 min) 

Herunder afstemning om Studenterrådets deltagelse i demonstration den 5. 
oktober 

 
 02.03 Valg af medlem til Aarhus Universitets Legatudvalg. (5 min) 
 
 02.04 Indsupplering af to medlemmer i styrelsen (bilag 4) (10 min) 
 
 02.05 Den faglige udviklingsproces (20 min) 
 
Pause 
 
03 Meddelelser 
 
 03.01 Styrelsen (bilag: mail af den 1. september ’opdateringer mv.’) (10 min) 
 
 03.02 Fagrådsrunde (20 min) 
  
 03.03 Kalender (bilag 5) (5 min) 
 
 03.04 Kurser i efteråret (5 min) 
 
04 Eventuelt (10 min) 
 
05 Mødeevaluering – udenfor referat 
 
 

 
Med venlig hilsen 

Thea P. Frederiksen, Formand 
På vegne af Dirigentinstitutionen 



BILAG 1 
 
Spidskandidater til universitetsvalget 
 
Første: 
 
Ja, jeg er studenterrådets nye spidskandidat! 
 
Jeg ønsker at stille op som studenterrådets nye spidskandidat. Min motivation for at stille op 
bygger på to års erfaring med studenterpolitisk arbejde i fagråd, fællesråd og diverse udvalg 
på universitetet. Jeg har lige fra start været meget interesseret i, at varetage de studerendes 
interesser og være deres stemme og ansigt udadtil. Udover erfaring med studenterpolitik 
sidder jeg i Red Barnet Ungdoms bestyrelse og har derfor også erfaring med 
bestyrelsesarbejde. 
 
I forhold til mit engagement i studenterpolitik har jeg hen over sidste semester fået et større 
og mere nærværende indblik i det politiske spil og de politiske processer, der eksisterer på 
Aarhus Universitet. Dette har skyldes Den faglige Udviklingsproces(FU), som gav mig chancen 
for at komme på banen og kæmpe de studerendes sag. FU har været altafgørende for mit 
engagement, idet jeg her havde muligheden for at prøve kræfter med mine evner som 
studenterpolitiker. Ud fra dette mener jeg, at jeg er blevet klædt på til de udfordringer, der 
ligger i et evt. arbejde som bestyrelsesmedlem. 
 
Mit mål med arbejdet i bestyrelsen er både at få de studerendes indflydelse mere gældende og 
skabe en bedre information omkring, hvad der sker i bestyrelsen. Jeg mener, at der er brug for 
mere åbenhed og informationsstrøm i alle studenterpolitiske sammenhænge, hvilket jeg derfor 
vil tage med i bestyrelsesarbejdet. 
 
Det at skulle være en del af styrelsen og samtidigt være bestyrelsesmedlem ser jeg som en 
styrke, idet der vil komme en tæt forbindelse mellem det, der diskuteres i hhv. Studenterrådet 
og Bestyrelsen. 
 
Udover mine erfaringer og motivation, vil jeg endvidere kunne trække på, at jeg over det 
sidste semester har gjort mig bemærket som en af de studerendes ansigter udadtil, idet jeg 
har været i en række artikler, tv-indslag og været Det Samfundsvidenskabelige Fakultets 
repræsentant i flere sammenhænge på universitetet. 
 
Håber at I ønsker mig som spidskandidat til Universitetsbestyrelsen! 
 
Mvh Maria Juhler-Larsen, stud.scient.pol, 5.sem. 
 
Høegh-Guldbergsgade 47b, 1. 
 
8000 Århus C 
 
Tlf. 29 27 38 65 
 
E-mail: maria_juhler@hotmail.com 
 
Anden: 
 
Maja Viola Buskbjerg ønsker at genopstille som spidskandidat til bestyrelsesvalget. Maja 
motivere sin opstilling mundtligt på mødet. 
 
maja@sr.au.dk  
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BILAG 2 
 
Eftersendes. 
 
BILAG 3 
 
Eftersendes 
 
Bilag 4 
 
Da Rasmus Kerrn er flyttet til København og nu indmeldt på KU er han pr. 1.9.2010 trådt ud af 
styrelsen. Ved valget i marts blev der desuden valgt 6 medlemmer, i stedet for de mulige 7. 
Det betyder at der er to ledige pladser i styrelsen. Det ville være helt kanon at få styrelsen 
fyldt op. Tænker du at det kunne være noget for dig? Så kontakt thea@sr.au.dk. Der er også 
mulighed for at stille op på mødet.  
 
Styrelsesarbejdet består dels af faste ugentlige møder, dels af løbende projektarbejde. Der er 
rig mulighed for selv at præge arbejdet! Arbejdet aflønnes desuden med et vederlag. 
 
Pt. har vi modtaget en opstilling. Det er Maria Juhler fra Statsrådet, der ligeledes stiller op til 
at blive spidskandidat til bestyrelsesvalget.  
 
Bilag 5 
 
18.09 Stormøde i Odense ”Unge ta’r ansvar” 
22.09 Politisk udvalgsmøde (formøde til bestyrelsesmøde og til UPU/LU-møder) 
25.-26.10 DSFs studiestartsseminer på DTU – det er gratis at deltage 
30.09 Introseminar 
05.10 Demonstration ”Unge ta’r ansvar” 
05.10 FR-møde 
28.10 FR-møde 
30.10 Politisk udvalgsmøde (bestyrelsesmøde og politisk forberedelse af politikkonference) 
05.-07.11 DSF politikkonference på AU 
16.11 Politisk udvalgsmøde (primært om LU) 
17.11 FR-møde 
09.12 Politisk udvalgsmøde (bestyrelsesmøde samt uddannelses- og levevilkårspolitik) 
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