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Kære Fællesråd

I Dirigentinstitutionen håber vi, at alle er indstillede på at tage endnu et fællesrådsmøde inden-
for relativt kort tid. Som konsekvens af at næste møde er nært forestående, vil I kun modtage to 
udsendelser inden mødet og ikke de sædvanlige tre. Dirigentinstitutionen håber derfor, at alle 
kan leve med denne midlertidige ændring i praksis. Dirigentinstitutionen forsikrer samtidig de, 
som måtte være bekymrede herom - ingen nævnt, ingen glemt - at man til fællesrådsmødet d. 
20. november, som vanligt vil modtage tre udsendelser.

Vi skal på mødet endeligt vedtage den statutændring, som blev foreløbigt vedtaget på fælles-
rådmødet d. 19. september. 

Yderligere skal vi på mødet behandle den forestående universitetsvalgkamp, hvilket bl.a. inde-
bærer præsentation af universitetsvalgkampsgrundlaget, præsentation af Studenterrådets spid-
skandidater til Universitetsbestyrelsenn og godkendelse af valgforbund. Det samlede indhold og 
overblik findes i den foreløbige dagsorden.

Tidsplanen frem til fællesrådsmødet er som følger:

Tirsdag d. 24. september: Første udsendelse + relevante bilag.

Tirsdag d. 1. oktober: Anden udsendelse + relevante bilag.

Torsdag d. 10. oktober: Fællesrådsmøde, kl. 19.15.

Som altid er I velkomne til at indsende spørgsmål og kommentarer til dirigent@sr.au.dk.

Vi glæder os til at se jer alle sammen d. 10. oktober.

Bedste hilsner

Dirigentinstitutionen

Troels Ilsø Mahneke, Chefdirigent, Mikkel Fuglsang Larsen, 1. Dirigent, Marie Vestergaard 
Thuesen, 2. Dirigent
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Foreløbig dagsorden til fællesrådsmøde d. 10.10. 2013
Ordinært møde 

01 Formalia (O+D+B) (15 min)

01.01 Navnerunde og konstatering af quorum

01.02 Godkendelse af referat fra den 19.09.13 (Bilag 1 eftersendes)

01.03 Godkendelse af dagsorden

19:15 - 19:30

02 Sager til behandling (O+D+B)

02.01 Universitetsvalgkamp

02.01.01 Status for valgkampen v. Valgkommissionen

02.01.02 Universitetsvalgkampsgrundlag (Bilag 2 - eftersendes)

02.01.03 Præsentation af spidskandidater til Universitetsbestyrelsen (Bilag 3+4)

02.01.04 Budget for Universitetsvalgkampen (Bilag 5)

02.01.05 Godkendelse af valgforbund (Bilag 6)

02.01.06 Nedsættelse af valgudvalg

02.02 Vedtagelse af statutændring (Bilag 7)

19:30 - 20:30

Pause 20:30 - 20:45

03 Meddelelser (O)

03.01 Forretningsudvalget

03.02 Fagrådsrunde

03.03 Andre

20:45 - 21:00

04 Evt. 21:00 - 21:05
05 Mødeevaluering (udenfor referat) 21:05 - 21:10

Torsdag d. 10.10.13 kl. 19.15-21.10, Studenternes Hus, Mødelokale 1

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

Foreløbig dagsorden:            19:15 - 21:10
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Bilag 3: Studenterrådets spidskandidater til Universitets-
bestyrelsen - Andreas Birch Olsen

Kære Fællesråd,

Jeg hedder Andreas Birch Olsen, jeg er 25 år gammel, læser filosofi som hovedfag og skal 
starte på erhvervsøkonomi som tilvalg på 6. semester. 

Studenterpolitik har haft en stor betydning og været en stor del af min hverdag her på univer-
sitet. Jeg har en lang erfaring indenfor studenterpolitik, som strækker sig ned til fagudvalgsplan 
og op til Studenterrådet. Jeg startede i filosofis fagudvalg og har været som suppleant både 
siddet til møder i det gamle studienævn på Institut for Filosofi og Idéhistorie og Institut for Kultur 
og Samfund. Derudover har jeg siddet i Artrådets forrentningsudvalg det sidste halvandet år, et 
halvt år som mening medlem, et halvt år som kasserer, og det sidste halve år som formand for 
Artsrådet. 

Forinden har jeg siddet et halvt år i HUMrådets forrentningsudvalg. I Studenterrådet har jeg 
båret mandat i fællesrådet og sidder i det politiske udvalg, LUPUS, på mit andet år. I studenter-
rådet har jeg også været med i vores DSF delegation på de sidste tre politik konferencer.

I min tid som aktiv har jeg oplevet, hvordan den faglige udviklingsproces har medført flytninger, 
administrative omlægning, forvirring og kaos på AU. Disse ændringer har ført til stressede 
og fortvivlede medarbejder og studerende på AU, og har i sidste ende ramt undervisning-
skvaliteten, studiemiljøet og de lokale miljøer. Alt imens har vi en ledelse, som er mere inter-
esseret i at udvikle eliteforløb fremfor at løse de problematikker, som de studerende oplever. 
Det er derfor vigtigt at arbejde for at sikre en høj uddannelseskvalitet for alle.

Samtidig oplever vi i organisationen, hvordan centrale beslutninger bliver taget uden den nød-
vendige demokratiske indflydelse fra de studerende. Ledelsesstrukturen på AU betyder, at vi 
bliver nød til at binde vores organisation endnu stærkere sammen og sikre de studerendes de-
mokratiske indflydelse på alle niveauer.

Siden mit første fællesrådsmøde har jeg altid følt, at Studenterrådet er en fantastisk organisa-
tion, som altid værner om de studerendes interesser og arbejder aktivt mod forringelse og for 
forbedringer. Jeg har i lang tid siddet i en position, hvor jeg skulle repræsentere de studerendes 
holdninger, bekymringer og løsninger på de problemer, som AU står overfor. Det er en opgave, 
som jeg har taget meget seriøst og er gået til med et stort engagement. I bestyrelsen vil jeg gå 
til opgaven med et tilsvarende seriøsitet og engagement.

De bedste hilsner,

Andreas Birch Olsen

Tlf: 51230233

Mail: andreas_jazzy@hotmail.com
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Bilag 4: Studenterrådets spidskandidater til Universitets-
bestyrelsen - Heidi Klokker Andersen

Kære Fællesråd

Jeg, Heidi Klokker, genopstiller som spidskandidat for Studenterrådet til universitetsvalget 2013.

Jeg læser Statskundskab på 9. semester, har lavet studenterpolitik i Statsrådet, siddet i forret-
ningsudvalget og har det seneste halve år repræsenteret de studerende i universitetets øverste 
organ, bestyrelsen. 

Da jeg stillede op til denne post sidste år, var det med meget høje forventninger. Jeg forvent-
ede, at kunne give ledelsen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer en klar opfattelse af, at vi som 
studerende er de mest engageret og seriøse tænkere når det kommer til uddannelsespolitik og 
vores universitets fremtid. Jeg forventede, at vi kunne opnå klare studenterpolitiske mål og, jeg 
forventede, at vi kunne stoppe bestyrelsens meget elitære fokus. Dette har vist sig at være en 
svær opgave, men jeg syntes vi gør fremskridt. Vi har gennem det sidste halve år været helt 
klare i forhold til universitetets nye elitestrategi, vi er godt i gang med at sætte opkvalificering 
af undervisere på dagsordnen og vi har lovning på retningslinjer omkring frikøb af undervisere. 
Arbejdet er dog ikke slut endnu og Brian Becks tiltrædelse har skabt en lang periode med et 
politisk vakuum uden reelle muligheder for at træffe beslutninger på universitetet. Jeg vil derfor 
enormt gerne sidde i bestyrelsen et år mere for at kunne færdiggøre de mange gode ting, som 
Benjamin og jeg har igangsat.

Som jeg nævnte i min opstilling som spidskandidat til universitetsvalget i 2012, så finder jeg 
AUPUS og en fælles studenterpolitisk indsats i alle universitetets organer af stor betydning for 
gennemførelsen af vores politik. Sammenhængen mellem bestyrelsesmedlemmerne og Studen-
terrådets øvrige politiske arbejde er helt essentielt og noget enhver spidskandidat bør prioritere. 
Dette mener jeg stadig, og jeg vil derfor også have arbejdet i AUPUS og tilknytningen til Studen-
terrådet i højsæde.

At være Studenterrådets spidskandidat ved universitetsvalget er en stor tillidserklæring. Jeg 
håber I vil give mig denne tillid, og jeg vil gå til opgaven med lige så stor ydmyghed, glæde og 
entusiasme som sidste år. 

Med håb om tillid 

Heidi Klokker 

Stud.scient.pol., 9. semester

Tlf: 22 92 26 22

Mail: klokker@sr.au.dk
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Bilag 5: Budget for Universitetsvalgkampen
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Bilag 6: Forslag til valgforbund 

Studenterrådets valgforbund:
Valgkommissionen fremsætter nedenstående forslag til valgforbund i forbindelse med valget til 
Aarhus Universitetsbestyrelse 2013. 

Indstilling:
Forretningsudvalget indstiller til at Fællesrådet godkender forslaget, samt giver Forretningsud-
valget rettighed til at foretage mindre justeringer, af fx navne på lister, optag af andre støttelister 
eller nedlæggelse af lister, i tilfælde af mangel på kandidater.

Oversigt over lister i SRs valgforbund:

Listeforbund:
• Spidskandidaterne

• Artsrådet

• Statsrådet

Selvstændige lister:
• Kasernelisten

• Historisk fagudvalg

• Statsrådet

• Oeconrådet

• Biologisk fagudvalg

• Academic Business Council

• Communication Council

• Medicinerrådet

• Moderate jurister

• Alternative jurister

• Psykrådet

• MFSR – Fysik og kemi

• MFSR - Datalogi og matematik

• DSR (DPU)

• DSR (Emdrup)
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• DSR (IHA)

• Fagudvalgene på SLK

• IFI listen Studenterrådet på IFI

• Moesgaardlisten

• Religionsvidenskabeligt fagråd

• Teolrådet

• Klassikerlisten

• Nordisk

• MoGenS

• IMV-listen

• Fagudvalgene på Asienstudier
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Bilag 7: Forslag til statutændring

Studenterrådets Forretningsudvalg foreslår følgende statut ændringer:

Ændringsforslag 1:

§ 21 stk. 1

Fra start: Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes af den afgående Dirigentinstitution 
primo til medio april med dagsorden mindst indeholdende følgende punkter:

Ændres til:

Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes af den afgående Dirigentinstitution ultimo februar 
med dagsorden mindst indeholdende følgende punkter:

Motivation:

Med den store ændring af Studenterrådets statutter i 2012 blev det besluttet at fremrykke det 
konstituerende fællesrådsmøde en måde frem til primo til medio april måned. Forretningsudval-
get finder denne ændring uhensigtsmæssig grundet følgende årsager:

1. Det sene valg af nyt Forretningsudvalg gør det svært at igangsætte initiativer og aktiviteter for 
det nye Forretningsudvalg inden semesteret reelt er afsluttet med start af eksamener.

2. Når valget ligger midt i semesteret giver det en underlig start på året, hvor potentielle initiati-
ver ikke bliver igangsat fordi initiativtagerne ikke forventer at forsætte i Forretningsudvalget.

3. De eksisterende medlemmer af Forretningsudvalget, som ikke ønsker at fortsætte står i en 
uheldig situation, hvor det midt i april ikke er muligt at øge antallet af tilmeldte ECTS point, og 
hvor det heller ikke var muligt fra start af semesteret fordi man stadig havde en betydelig arbe-
jdsmængde i Forretningsudvalget. Det samme gælder for de nye medlemmer af Forretningsudv-
alget, som bare vil stå med problemet i den anden halvdel af semesteret.

Studenterrådets Forretningsudvalg har vurderet, at ved at placere det konstituerende Fælles-
rådsmøde ultimo februar, sikrer man at det nye Forretningsudvalg har de optimale betingelser 
for at sikre et højt aktivitetsniveau i forårssemestret. Med placeringen af mødet ultimo februar er 
man samtidig også kommet over eksaminerne og den stille tid i december/januar kan så bruges 
af det gamle Forretningsudvalg til blandet andet at skrive arbejdsplan og beretning.

Det skal bemærkes at Forretningsudvalget ikke alene foreslår at rykke datoen for mødet tilbage 
til før 2012, men går videre og placere det ultimo februar. Dette gøres ligeledes grundet de ov-
enstående betragtninger.


