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Kære Fællesråd 

Hermed første udsending til ordinært fællesrådsmøde den 21. november. Der er store ting på 
programmet. 

Først og fremmest skal I være opmærksomme på, at mødet starter en time tidligere end nor-
malt. Det gør det fordi, vi skal have plads til en lille julefrokost for Fællesrådet. Mødet starter 
derfor kl. 18.15 og varer indtil ca. 19.40, hvorefter vi går til spisning. Der kommer information 
om julefrokostendelen i en seperat mail snarest. 

På mødet sker der vigtige ting:

Valg af næstformand og indsupplering i forretningsudvalget
Dirigentinstitutionen er blevet meddelt, at Jakob Lindell Ruggaard pr. 21.11. 2012 trækker sig 
som næstformand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet med henblik på at stille op som 
formand for Danske Studerendes Fællesråd i forbindelse med Politikkonferencen på Aalborg 
Universitet d. 9.-11. november 2012. 
I samme ombæring har Allan Vesterlund meddelt, at han trækker sig fra posten som forretning-
sudvalgsmedlem for Studenterrådet ved Aarhus Universitet med henblik på at stille op som 
næstformand for Studenterrådet ved Aarhus.

Der er altså to valg på programmet til fællesrådsmødet. Opstillinger til begge dele skal ind-
sendes på dirigent@sr.au.dk senest tirsdag den 6. november for at komme med i anden ud-
sending til mødet.

Budget for 2013
På mødet vil Studenterrådets Generalsekretær Katrine Kaspersen fremlægge forslag til budget 
for 2013. Budgettet udsendes med anden udsending til mødet. I skal være opmærksomme på 
deadlines for ændringsforslag. Ændringsforslag fremsendes til dirigent@sr.au.dk senest d. 13. 
november.

Vi glæder os meget til at se jer til kalenderårets sidste fællesrådsmøde - og til at drikke en en-
kelt juleøl i godt selskab. 

Venlige hilsner,

Dirigentinstitutionen

Chefdirigent Troels Ilsø Mahneke, 1.dirigent Eske Møller Pedersen og 2. dirigent Thea P. 
Frederiksen

dirigent@sr.au.dk
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24. oktober: 
Første udsending

Indhold: Foreløbig dagsorden

06. november: 
Deadline for indsendelse af skriflige opstillinger, såfremt de skal med i anden udsending.

07. november: 
Anden udsending

Indhold: Foreløbig dagsorden, indkomne opstillinger og forslag til Budget 2013

13. november: 
Deadline for ændringsforslag til Budget for 2013 og indsendelse af skriflige opstillinger, såfremt 
de skal med i tredje udsending.

14. november: 
Tredje udsending

Indhold: Foreløbig dagsorden, indkomne opstillinger, forslag til Budget 2013 samt ændrings-
forslag til Budget 2013

21. november: 
Fællesrådsmøde og julefrokost

Tidsplan frem til fællesrådsmødet



Foreløbig dagsorden til fællesrådsmøde d. 21.11. 2012
Ordinært møde 

01 Formalia (O+D+B) (15 min)
01.01 Navnerunde og konstatering af quorum
01.02 Godkendelse af referat fra den 24.10.12
01.03 Godkendelse af dagsorden

18:15 - 18:30

02 Sager til behandling (O+D+B)
02.01 Valg af næstformand (O+D+B)
02.02 Indsupplering i Forretningsudvalget (O+D+B)
02.02 Godkendelse af Budget for Studenterrådet 2013 (O+D+B) 

18:30 - 19:10

03 Meddelelser (O)
03.01 Forretningsudvalget (5 min.)
03.02 Fagrådsrunde (15 min.)
03.03 Andre (5 min.)

19:10 - 19:30

04 Evt. 19:30 - 19:35
05 Mødeevaluering (udenfor referat) 19:35 - 19:40

Onsdag d. 21.11.12 kl. 18.15-19.40, Studenternes Hus, Mødelokale 1
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning
Foreløbig dagsorden:               18.15 - 19.30
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