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Indkaldelse til Fællesrådsmøde 
- Ordinært -  

 

Onsdag d. 18.11.2009 kl. 19.15-22.00 

Studenternes Hus, lokale 1 

 

Der er til mødet følgende dagsorden: 

 

01 Formalia  

01.01 Navnerunde og mandatfordeling 

 

 

01.02 Konstatering af quorom 

Der er ikke quorom, og kun 6 der bærer mandat. 

 

01.03 Godkendelse af dagsorden 

Datoen er ændret indenfor den sidste uge, og der er således tvivl om hvorvidt dette møde er lovligt.  

 

01.04 Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt. 

 

01.05 Andet 

 

 

02 Sager til behandling 

02.01 Vedtagelse af budget for Studenterrådet 2009/10 

Se bilag. Pengene til SRL figurerer ikke i regnskabet for i år, da vi endnu ikke har et endeligt tal på hvor 

meget vi skylder dem.  

Karen Marie: Hvad skal pengene til Styrelsen konkret bruges til? 

Benjamin: De skal styrke vores synlighed og råbe lidt højt en gang imellem, og få folk til at lytte til os. 

Ærlighed om hvor pengene kommer fra i budgettet. 

Maja: Vi ønsker at opruste fagrådene og der vil synligheden også gavne. 

Lars: Vi har gennemgået budgettet, og har ikke set problemer i dette. 

 

 03 Meddelelser fra eksterne udvalg mv. 

03.01 Aarhus Universitets Bestyrelse 

 

 

 03.02 Rektorale udvalg 

 

 

03.03 Danske Studerendes Fællesråd 

UPU, Benjamin: opfattelsen ved UPU mødet var at der ikke var mange steder hvor folk klagede for 

meget, men snarere at folk klagede for lidt. 

 

03.04 Studieudvalg 

Anna: Rektor er blevet formand for Studieudvalget. Vi har fået en ny vejledningsstrategi, som er 

meget fornuftig, så man styrer hvem der sender hvad ud til hvem omkring vejledninger.  

Det ser ud til at man indfører at det ikke længere er risikofrit at sende sin klage ind, man kan dermed 

gå ned i karakter. Det syntes vi var dybt problematisk, men det lod ikke til at bekymre dem.  

Maja: Rektor og Nina Smith har været ude at tale for brugerbetaling på uddannelserne.  
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04 Meddelelser fra Studenterrådets organer 

04.01 Valgkredsene og Fagråd 

Karen Marie: I Oecon-rådet har vi haft foredrag omkring ulandsbistand, og hvorvidt det nytter noget. 

Ligeledes har vi haft dimission, 34 stk. 1. december konstituerer vi os, med ny formand og 

næstformand, da begge går af. Vi forventer ligeledes fredsvalg hos os. 

Mette, DPU: Vi har fået ny formand og næstformand, den gamle næstformand er blevet formand. Vi 

har haft oplæg omkring det gode studiemiljø. Vi har gjort os klar til at få nogle DSR repræsentanter ind 

i studienævnene. Der er en ny uddannelsesreform i støbeskeen for kandidatuddannelserne, den er 

kommet lidt pludseligt. Vi har lavet noget arbejde for at få indflydelse på den proces, hvilket har gjort 

at debatten har trukket lidt ud, for at vi kunne få noget indflydelse. 

Thorsten: både psykologi og filosofi har fredsvalg. På psykologi kommer der et generationsskifte, så i 

får nye personer at se i Fællesrådet.  

Maja, idéhistorie: Vi har haft møde med vores nye institutleder. Indkaldelsen lød på at vi var blevet 

ekskluderet fra Institutrådet. Vi skal have lavet en ny studieordning for vores bacheloruddannelse, vi er 

ikke blevet inkluderet som sådan, og det kæmper vi så for nu. 

Christina, biologi: vores fagråd er småt, og det kører uden særlig mange regler. Vi har fået ny 

formand og kasserer, uden det som sådan er blevet registreret uden nogen steder. Vi overvejer et 

samarbejde med molekylærbiologernes fagråd. 

Benjamin, æstetiske fag: Til valget er der flere personer der er opstillet til vores fagråd, måske 

kommer der gang i baggrundsgrupper og der således kommer gang i noget mere studiepolitik. 

Anna, statskundskab: Vi er ved at gøre klar til valg, og der er som altid kampvalg på de forskellige 

områder. Vi skal have samlet underskrifter ind til dem der vil stille op til fagrådet, det ser ud til vi bliver 

fuldtallige, hvilket vil sige 19 medlemmer.  

Lars, matematik: der er kommet i fagrådet på matematik. Der er ved at være styr på selve 

valghandlingen. 

Henriette, ASB: Vi har store problemer med vores studienævn, der er kun et studienævn der bliver 

fyldt, der er et hvor der slet ikke er nogen opstillet, og et studienævn hvor der kun er en opstillet. Vi 

har været rundt til mange forelæsninger, men det har åbenbart ikke været nok. Vi overvejer betalte 

studienævnspladser, vi er ikke glade for denne løsning, men vi føler os presset.  

 

04.02 Udvalg 

 

 

04.03 Styrelsen 

Benjamin: I morgen påbegynder vi ophængningen af valgplakater, flere hundrede stk.  

Vi har forskellige happenings der foregår rundt på universitetet. Vi tager en fredagsbartour på fredag, 

hvor vi besøger 12 forskellige fredagsbarer. Vi binder Studenterrådsballoner på cyklerne.  

Der er desværre ikke blevet mulighed for at opstille computere rundt omkring på universitetet. 

Vær gode til at kommentere på Facebook kommentarer fra bestyrelseskandidaterne, de bliver således 

mere synlige. Få inviteret jeres venner fra Universitetet.  

Maja: Vi holdte fagrådsseminar i lørdags, vi var dog kun 9, men vi havde en fantastisk dag. Vi var 

støttet af DM og IDA, så der var god mad og interaktivt oplæg ved skuespiller Thomas Milton. Vi regner 

med at holde noget lignende i starten af næste semester, vi skal nok være tidligt ude med datoen.  

 

 

04.04 Øvrige organer 

 

05 Eventuelt  
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06 Mødeevaluering 

 

 

 
 


