
Bilag	  3.a	  
	  
Dirigentinstitutionen	  har	  ved	  deadline	  indløbet	  nedenstående	  
ændringsforslag	  til	  Studenterrådets	  Servicestrategi.	  Ændringsforslagene	  
behandles	  sammen	  med	  servicestrategien	  under	  punkt	  02.01.	  
	  
Artsrådets	  ændringsforslag	  til	  Studenterrådets	  Servicestrategi	  
	  
Artsrådet	  er	  generelt	  meget	  positive	  og	  tilfredse	  med	  service	  strategien,	  især	  opprioriteringen	  af	  det	  
politiske	  arbejde.	  Dog	  har	  vi	  følgende	  ændringsforslag	  ,	  som	  vi	  mener	  er	  både	  i	  strategiens	  ånd	  og	  
forstærker	  strategien	  i	  sin	  helhed:	  
	  
Ændringsforslag	  1	  
Tilføjelse;	  Linje	  35	  
Efter	  ”Forretningsudvalget”	  til	  føjes	  ”og	  de	  politiske	  udvalg”,	  sådan	  at	  sætningen	  kommer	  til	  at	  lyde:	  ”	  og	  
samtidig	  yder	  administrativt	  støtte	  til	  det	  politiske	  arbejde	  med	  omdrejningspunkt	  i	  Forretningsudvalget	  og	  
de	  politiske	  udvalg.”	  
Motivation:	  	   Dette	  understøtter	  den	  statutkrævede	  autonomi	  og	  selvstændighed	  for	  de	  politiske	  udvalg,	  

ved	  at	  understrege,	  at	  de	  politiske	  udvalg	  også	  kan	  gøre	  brug	  af	  sekretariatets	  kompetencer	  
indenfor	  f.eks.	  grafik	  og	  kommunikation.	  

Stiller:	  Artsrådet	  
	  
Ændringsforslag	  2	  
Tilføjes;	  Linje	  239	  
Der	  sættes	  punktum	  efter	  ’de	  studerende’	  og	  linje	  240-‐241	  slettes	  og	  erstattes	  med.	  ’	  Derfor	  skal	  nye	  
projekter,	  såfremt	  de	  medfører	  større	  organisatoriske	  eller	  økonomiske	  forandringer,	  have	  udarbejdet	  et	  
supplement	  til	  service	  strategien,	  med	  deres	  egne	  beskrivelse	  af	  projektets	  bidrag	  til	  formål,	  dets	  rammer	  og	  
dets	  målsætninger,	  og	  projektet	  skal	  godkendes	  af	  Fællesrådet.	  	  
Motivation:	  	   Alle	  arrangementer	  som	  medfører	  større	  økonomiske	  eller	  organisatoriske	  forandringer	  bør	  

overvejes	  og	  implementeres	  under	  de	  samme	  vilkår	  som	  de	  service-‐arrangementer,	  der	  er	  
beskrevet	  i	  den	  nuværende	  service-‐strategi.	  

Stiller:	  Artsrådet	  
	  
Ændringsforslag	  3	  
Tilføjelse;	  Linje	  258	  
Som	  en	  ny	  bullet	  tilføjes:	  ”Sikre	  et	  bredt	  sammentømret	  korps	  af	  frivillige	  til	  studenterrådets	  arrangerer”	  
Motivation:	  	   For	  at	  studenterrådets	  servicearrangementer,	  ikke	  skal	  tage	  mere	  tid	  end	  nødvendigt	  fra	  

forretningsudvalget	  og	  de	  politiske	  udvalg,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  få	  opbygget	  et	  bredt	  korps	  af	  
frivillige,	  der	  kan	  hjælpe	  til,	  når	  der	  er	  brug	  for	  det.	  Denne	  opbygning	  kræver,	  at	  der	  er	  fokus	  
på	  at	  skabe	  et	  inddragende	  og	  motiverende	  miljø	  omkring	  arrangementerne,	  der	  sikrer	  de	  
frivillige	  gode	  oplevelser.	  Frivilligpleje	  bør	  således	  være	  en	  generel	  målsætning	  i	  strategien.	  

Stiller:	  Artsrådet	  
Noter:	  Dette	  ændringsforslag	  vil	  medføre	  2	  konsekvens	  ændringer:	  

• I	  linje	  253	  ændres	  ”4”	  til	  ”5”	  
• I	  modellen	  tilføjes	  sætningen	  under	  de	  øvrige	  mål	  


