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Kære Fællesråd

Kære Alle

Vi glæder os i denne tid! Dette er kalenderårets sidste fællesrådsmøde, hvorfor der som altid 
inviteres til juleafslutning umiddelbart efter fællesrådsmødet. Den officielle invitation findes bag-
erst i denne udsendelse. Bemærk i øvrigt, at mødetidspunktet i den forbindelse er flyttet til en 
time for den sædvanlige mødetid.

Opstillingerne til Kommissorieudvalget kan meldes på fællesrådsmødet, og der således ikke no-
get behov for at indsende skriftlige opstillinger. Skulle der være enkelte, som måtte have et højt 
ønske herom, vil Dirigentinstitutionen gerne efterkomme dette ønske og inkludere en eventuel 
skriftlig opstilling i næste udsendelse.

Spørgsmål og kommentarer modtages som altid gerne på dirigent@sr.au.dk

Tidsplanen frem til fællesrådsmødet er som følger:

Onsdag d. 30. oktober: Første udsendelse

Onsdag d. 6. november: Anden udsendelse

Onsdag d. 13. november: Tredje udsendelse

Onsdag d. 20. november: Fællesrådsmøde kl. 18.15.

Vel mødt!

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. 20.11. 2013
Ordinært møde 

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

01.01 Navnerunde og konstatering af quorum

01.02 Godkendelse af referat fra den 10.10.13 (Bilag 1)

01.03 Godkendelse af dagsorden

18:15 - 18:30

02 Sager til behandling (O+D+B)

02.01 Godkendelse af Studenterrådets Budget 2014 (Bilag 2)

02.02 Nedsættelse af Kommissorieudvalg (Bilag 3)

02.03 Vedtagelse af FR-møder for foråret 2014 (Bilag 4)

 

18:30 - 19:30

03 Meddelelser (O)

03.01 Forretningsudvalget

03.02 Fagrådsrunde

03.03 Andre

19:30 - 19:50

04 Evt. 19:50 - 19:55
05 Mødeevaluering (udenfor referat) 19:55 - 20:00

Onsdag d. 20.11.13 kl. 18.15-20.00, Studenternes Hus, Mødelokale 1

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

Foreløbig dagsorden:            18.15 - 20.00
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Bilag 1: Referat fra fællesrådsmøde d. 10.10.13

Formalia 
01.01 Navnerunde og konstatering af quorum

 Der er konstateret quorum, 36 mandatbærere tilstede fra de fire hovedområder. Vi er der 
 for beslutningsdygtige.

 Mandatliste

Niels Christian Dahl ARTS
Stephanie Lillelund ARTS
Jeppe Kaas ARTS
Kristina Christensen ARTS
Maria T. Madsen ARTS
Lea Rosa Kvist ARTS
Asger Emborg ARTS
Lieve Vermeulen ARTS
Benjamin Bilde Boelsmand ARTS
Laura Munk Petersen ARTS
Carmen Vind Jensen ARTS
Jeanette Hamer ARTS
Christina Sørensen ARTS
Simon Ø. Chievitz ARTS
Rasmus Slot Oeconrådet
Mathias Høyer Oeconrådet
Amalie Andersen Psykrådet
Pernille Melander Psykrådet
Julie Locht Jurrådet
Natja Knudsen Jurrådet
Murtaza Zirak Jurrådet
Mette H. Jensen Academic Business Council
Christian Pilgaard Academic Business Council
Maren Birkelund Academic Business Council
Joachim K. Mikkelsen Academic Business Council
Lise Tvede Larsen Communication Council
Isabella Møller Communication Council
Eirild Espeseth Medicinerrådet
Steffen Lykke Laursen Medicinerrådet
Jonatan Damsgaard Medicinerrådet
Kåre Koch Rønnow MFSR
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Eske M. Pedersen MFSR
Lauge Hoyer MFSR
David Kallestrup DSR/IHA
Anja Madsen MoGenS
Anders P.K. Doktor IGOR

 

01.02 Godkendelse af referat 

 Referatet er godkendt.

01.03 Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden er godkendt.

Sager til behandling 
02.01 Universitetsvalgkamp

 02.01.01 Status for valgkampen v. Valgkommissionen

  Mikkel orienterer: 6 personer – en er faldet fra. Har vedtaget budgetudkast. Der er  
  flere penge at arbejde med i år. Har valgt de to kandidater. Har kigget på evalu 
  eringer.

  Kåre orienterer: Mere fleksibel strategi. To forskellige. En til at tackle partipolitiske  
  forbund og en til ikke-politiske forbund. Startet valgkampsgruppen, diskuteret valg 
  forbund og fremtidige evalueringer. Valgkommissionen har valgt at trække sig i  
  baggrunden efter valgudvalget er blevet nedsat.

 02.01.02 Orientering om universitetsbestyrelsesarbejdet

  v. Benjamin Bilde og Heidi Klokker præsenterer med PowerPoint hvad der er sket  
  det forgangne år i bestyrelsen. 

  Der har været snakket strategi, rektoransættelse, løbende sager – økonomi, re 
  vision, byggesager, nye uddannelser, optag mm. Udenfor bestyrelseslokalet har  
  der været snakket ekstern finansiering, frikøb af forskere og opkvalificering af un 
  dervisere. 

 02.01.03 Universitetsvalgkampsgrundlag

  Sune orienterer om grundlaget. Tre punkter er valgt af valgkommissionen. Et af  
  LUPUS og et af AUPUS. Nogle er gengangere, da de er vigtige at arbejde videre  
  med. 

 02.01.04 Præsentation af spidskandidater 

  Andreas Birch Olsen og Heidi Klokker præsenterer sig selv.
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 02.01.05 Budget for universitetsvalgkampen

  Sune orienterer om stigningen i budgettet, der er kommet, da bestyrelseskandidat 
  erne er gået ned i honorar efter sidste konstituerende fællesrådsmøde. Dette har  
  givet et over skud, da man førhen har udbetalt hele bestyrelseshonoraret til bestyr 
  elsesmedlemmerne.

 02.01.06 Godkendelse af valgforbund

  Efter flot grafik forklaring af valglister og valgforbund fra Sune, godkendes valgfor 
  bundet.

 02.01.07 Nedsættelse af valgudvalg 

  FÅ LISTEN AF DIRIGENTERNE!

02.02 Vedtagelse af statutændring

 Statutændring vedtaget 

Meddelelser 
03.01 Forretningsudvalget

 Studenterrådets aktivitetspulje er blevet forhøjet med 10.000 kr. og er derfor nu på   
 55.000 kr. 

 Der bliver sendt et nyhedsbrev rundt til alle fagråd – alle må gerne give respons. SR’s  
 InDesign kursus er gratis

03.02 Fagrådsrunde

 Igor: Har været optaget af at lave nye vedtægter. Arbejder med at få en ny kantine op at  
 køre. Der er stort engagement. Udsætter valg af folk til studienævn og akademisk råd til  
 næste år.

 DSR IHA: Har haft stort internt fokus efter omlægningerne/sammenlægningerne med AU.

 MFSR: Har haft møde med ny dekan. Der bliver kigget på flere studiepladser. Har lavet  
 studiestartskampagne om MFSR og en række foredrag.

 ABC: Event for holdrepræsentanter var en succes. 40-50 første semesterstuderende var  
 tilstede. Heidi Klokker var forbi. Havde ’talerøret’ forbi – stor succes, kan anbefales. Har  
 artikel i Omnibus, der handler om overfyldte hold, både administrativt og at studerende  
 shuffler rundt med deres forelæsninger.

 Medicinerrådet: Har stadig gang med kamp om at få kandidatudd. Til at fungere optimalt.  
 Erfaringerne er meget blandede, ligeså vel som udmeldingerne. Medlemmer af aka  
 demisk råd har sørget for at der bliver snakket om opkvalificering af undervisere på aka 
 demisk råds seminar. Snak om at udbygge medicinerhuset. Der er ikke plads til alle. Tour’  
 de’ fredagsbar på fredag
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 MoGens: Infoaften for nye studerende. Der dukkede ikke mange op. Planlægger studietur  
 til København. 

 JurRådet: Der er valg til JurRådet. Så der er travlt. Der er kommet et studenterpolitisk  
 samarbejde op at stå.

 Psykrådet: Er stadig i gang med dimission for kandidater. Studieordningsændringer  
 måske på vej. Snakker valg til akademisk råd og studienævn.

 Arts: Fagudvalgsaften var en succes. Mange nye ansigter, der var oplæg om struktur på  
 AU. Der var stor interesse for det. 

 Der er kommet en strategi for Arts frem mod 2020, som er sendt i høring. Der udarbejdes  
 et høringssvar. Der køres kampagne for tiden – dialogen med dekanatet om pulje til stu 
 denterforeninger fortsætter. Fredagsbarsrundtur i morgen. 

 APV har medført snak om nye strukturændringer på Arts. Der snakkes valg. Efter efter 
 årsferien køres et CV-tjek i samarbejde med DM.  Ellers har Arts FU været forbi Køben- 
 havn og Moesgård.

 CC: Laver en holdaften ligesom ABC for 90 mennesker. Stort projekt. Har fået fem nye  
 medlemmer. Det er blevet HOT at være i studenterpolitik. Har lavet et samarbejde med  
 instituttet i forbindelse med valg til studienævn.

 Oeconrådet: Har holdt møde med holdfolk, så de kan give besked videre. Har mødtes  
 med andre oeconer, for at netværke. Har haft møde med stor interesse fra nye studer- 
 ende

 Statsrådet: holder generalforsamling lige nu og er derfor ikke tilstede.

03.03 Andre 

 03.03.01 Dirigentinstitutionens forretningsorden – skriftlig orientering 

  Lang og kedelig. Læs hvis I keder jer.

04.01 Evt.

 Intet at nævne, andet end at Laura hamrer.

05.01 Mødeevaluering uden for referat
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Bilag 2: Studenterrådets Budget 2014
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Bilag 3: Nedsættelse af Kommissorieudvalg

I følge Statuttens §31 skal der på det sidste fællesrådsmøde inden det konstituerende fælles-
rådsmøde nedsættes et Kommissorieudvalg: 

§ 31

Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på sidste møde inden næste konstitueren-
de Fællesrådsmøde. Udvalget skal sammensættes af mindst et medlem fra hvert af det 
igangværende rådsårs udvalg, samt yderligere et antal medlemmer valgt af Fællesrådet fra 
mindst 3 forskellige valgområder. Udvalgets formand er Studenterrådets formand eller næstfor-
mand efter indstilling fra Studenterrådets Forretningsudvalg.

§ 32

Kommissorieudvalget er ansvarlig for at udarbejde forslag til kommissorier for det næste råd-
sårs ønskede udvalg, samt at sikre kontinuitet i de politiske udvalg, Kommissorieudvalget ned-
sætter.

Stk. 2

Kommissorier skal minimum indeholde sagsområde, beføjelser, arbejdets omfang, samt krav til 
sammensætning.

Indstilling:

Dirigentinstitutionen indstiller at Fællesrådet nedsætter et udvalg bestående af en repræsentant 
fra AUPUS, en repræsentant fra LUPUS, en repræsentant fra formandsskabet samt mindst 4 og 
maks. 6 repræsentanter valgt på Fællesrådsmødet den 20.11 2013. De 4-6 repræsentanter skal 
komme fra mindst 3 forskellige valgområder (hovedområder), og der må maks. vælges to fra 
samme hovedområde. 

Dirigentinstitutionen indstiller desuden, at AUPUS, LUPUS og formandsskabet melder deres 
repræsentanter til dirigentinstitutionen før mødet den 20.11, så udvalget er endeligt nedsat efter 
mødet.
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Bilag 4: Kalender for fællesrådsmøder i foråret 2014

FU foreslår følgende datoer for fællesrådsmøder i foråret 2014:

26.02.2014      Konstituerende Fællesrådsmøde

09.04.2014      Ordinært Fællesrådsmøde
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Invitation til Fællesrådets Juleafslutning

Da dette er kalenderårets sidste fællesrådsmøde, vil Dirigentinstitutionen og Forretningsudval-
get, traditionen tro, invitere på et juletraktement og hygge i hverandres selskab, og hele Fælles-
rådet er inviteret!

Spisningen finder sted i Mogens Zielerstuen umiddelbart efter fællesrådsmødet. 

Lidt praktisk information:
Maden vil være gratis, og drikkevarer kan købes til studentervenlige priser hos Studenterhus 
Aarhus.

Vi har Mogens Zielerstuen indtil kl. 22, hvorefter de, som måtte have lyst kan fortsætte i Studen-
terhus Aarhus’ Café.

Tilmelding skal ske til Studenterrådets formand Per Dalbjerg på per@sr.au.dk senest onsdag d. 

13. november. Husk at melde eventuelle allergier eller alternative spisevaner (veganer/vegetar/

andet).

Vi glæder os til at se jer alle!

Glædelige novemberjulehilsner

Dirigentinstitutionen og Forretningsudvalget.


