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Tidsplan frem til til det konstituerende fællesrådsmøde

Kære Alle

Hermed indkalder den afgående Dirigentinstitution til konstituerende fællesrådsmøde d. 26. feb-
ruar 2014. 

Dirigentinstitutionen beklager og undskylder, at indkaldelsen, i henhold til Fællesrådets forret-
ningsordning, falder en uge for sent, men Dirigentinstitutionen håber, at alle de, som måtte have 
ønske om at opstille til de valgbare poster eller tillidsposter, stadig har mulighed og lyst til dette. 
Opstillinger modtages på dirigent@sr.au.dk.

Der er ved tidspunktet for udsendingen af første udsendelse til det konstiturende fælles-
rådsmøde ikke indløbet opstillinger til de forskellige valgbare poster eller tillidsposter, men op-
stillingerne medtages, efterhånden som de modtages, i de efterfølgende udsendelser.

Dirigentinstitutionen gør opmærksom på, at det muligt at indsende ændringsforslag til Stu-
denterrådets arbejdsplan for rådsåret 2014 på dirigent@sr.au.dk, senest 7 dage før det kon-
stituerende fællesrådsmøde.

Til det konstituerende fællesrådsmøde er der, som vanligt, mulighed for at spise aftensmad i 
den første pause under mødet. Ønsker man at deltage i spisningen, beder Dirigentinstitutionen 
om, at de enkelte fagråd melder det samlede antal deltagere ind til per@sr.au.dk, hvor man 
samtidig gør opmærksom på eventuelle allergier og/eller særlige spisevaner.

Tidsplanen frem til det konstituerende fællesrådsmøde er følgende:

Onsdag d. 5. februar: første udsendelse.

Tirsdag d. 11. februar: frist for indsendelse af opstillinger, som skal med i anden udsendelse.

Onsdag d. 12 februar: anden udsendelse.

Tirsdag d. 18. februar: frist for indsendelse af opstillinger, som skal med i tredje udsendelse.

Onsdag d. 19. februar: tredje udsendelse.

Onsdag d. 26. februar: konstituerende fællesrådsmøde.

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

Vi, i den afgående Dirigentinstitution, glæder os meget til at se jer alle til det første møde i det 
nye rådsår.

Vel mødt!

Bedste hilsner,

Dirigeinstitutionen.
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Foreløbig dagsorden til det konstituerende fælles-
rådsmøde d. 26.02.2014.

01 Konstituering (O+D+B) 
01.01 Optagelse af nye fagråd
01.02 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2014
01.03 Valg af Dirigentinstitution

18:15 - 18:30

02 Formalia (O+D+B)
02.01 Konstatering af quorum
02.02 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 1)
02.03 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 20.11.2013 (O+D) (Bilag 2)

18.30 - 18:40

03 Årsrapport og beretning
03.01 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport
03.02 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2013 (Bilag 3 - eftersendes)
03.03 Den Kritiske Revisions beretning 
03.04 Godkendelse af Studenterrådets årsrapport
03.05 Godkendelse af Forretningsudvalgets beretning

Pause og aftensmad

18:40 - 19:40

19:40 - 20:10

04 Retningslinjer for rådsåret 2014
04.01 Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet (bilag 4)
04.02 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (bilag 8)
04.03 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (bilag 5)
04.04 Indkomne forslag

04.04.01 Honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg (bilag 6)
04.04.02 Forslag til mødekalender for Fællesrådet, efterår 2014 (bilag 7)

Pause

20:10 - 21:10

21:10 - 21:20

05 Valg
05.01 Valg til Studenterrådets Formand
05.02 Valg til Studenterrådets Næstformand
05.03 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg
05.04 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen
05.05 Valg af mindst 2 kritiske revisorer
05.06 Valg af 5 medlemmer til Studenterfonden af 1963
05.07 Valg af 2 medlmmer til Valgudvalget
05.08 Valg af 1 medlem til AUS Idrætsudvalg
05.09 Valg til de politiske udvalg
05.09.01 Valg af op til 13 menige medlemmer til AUPUS
05.09.02 Valg af op til 12 menige medlemmer til LUPUS

21:20 - 21:50

06 Evt. 21:50 - 21:55
07 Mødeevaluering (udenfor referat) 21:55 - 22:00

Onsdag d. 26.02.2014 kl. 18.15-22.00, Richard Mortensen-stuen, Studenternes Hus, 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

Foreløbig dagsorden:            18.15 - 22.00
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Bilag 1: Forslag til forretningsorden for Fællesrådet

§ 1 Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes med 4 ugers varsel af den afgående Dirigen-
tinstitution til afholdelse primo/medio april.

Stk. 2 Med indkaldelse skal følge en tidsplan for udsendelser frem til det konstituerende møde, 
herunder forskellige frister, samt udkast til forretningsorden for Fællesrådet.

Stk. 3 Udkast til Studenterrådets arbejdsplan, Studenterrådets Forretningsudvalgs beretning, 
kommissorier for politisk(e) udvalg, evt. indkomne forslag, samt indkomne skriftlige opstillinger 
til Studenterrådets organer udsendes senest 2 uger før mødet.

Stk. 4 Ændringsforslag til arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt. indkomne 
forslag skal sendes til Chefdirigenten senest 7 dage før mødet, og udsendes til Fællesrådet 
senest 5 dage før det konstituerende møde.

Stk. 5 Der kan ikke stilles ændringsforslag til arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg og 
evt. indkomne forslag på det konstituerende fællesrådsmøde.

§ 2 Fællesrådets ordinære møder afholdes løbende over året ud fra en af Fællesrådet vedtaget 
mødekalender, dog ikke i perioderne juni-august og december-januar.

Stk. 2 Det afholdes mindst 2 møder pr. semester.

Stk. 3 Møderne indkaldes skriftligt af Chefdirigenten med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen 
skal indeholde en dagsorden for mødet, samt relevante bilag. Indkaldelsen offentliggøres og 
sendes til samtlige medlemmer af Studenterrådets organer. Samtidig hermed bekendtgøres 
dagsordenen for de studerende.

Stk. 4 Sammen med indkaldelsen udsender Chefdirigenten udkast til procedure for behandling 
af sager til behandling. Herunder om, der kan stilles ændringsforslag på mødet mv.

Stk. 5 Det bør tilstræbes at medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalgs ikke er bærer 
mandat i Fællesrådet.

§ 3 Fællesrådets møder er offentlige og alle har taleret.

Stk. 2 Dirigenten kan fastsætte nærmere regler for talerettens udøvelse, såfremt det skønnes 
nødvendigt.

Stk. 3 Begrænses taleretten eller fratages en fremmødt personer denne, håndhæves dette af 
dirigenten. Tilsidesættes dirigentens håndhævelse, kan personen efter to advarsler bortvises fra 
mødet.

Stk. 4 Studenterrådets Forretningsudvalgs medlemmer deltager med taleret på møderne. Stem-
meret kan kun udøves, hvis de tillige er mandatbærere i Fællesrådet

§ 4 Dirigenterne fastsætter afstemningsprocedurer mv.

Stk. 2 Ved personvalg benyttes dog altid skriftlig afstemning

§ 5 Enkelte punkter på dagsordnen kan efter Fællesrådets beslutning behandles for lukkede 
døre, hvorved alene medlemmer af Fællesrådet, Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigen-
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tinstitutionen samt Den kritiske revision har adgang. Fællesrådet kan invitere andre parter i en 
given sag til behandlingen af punktet.

§ 6 Studenterrådets generalsekretær er Fællesrådets sekretær og ansvarlig for at skrive referat, 
samt at Fællesrådslisten altid er opdateret.

Stk. 2 Referatet af Fællesrådsmødet skal udover en beretning om de afholdte forhandlinger 
indeholde en angivelse af de tilstedeværende, ordlyden af de på mødet trufne beslutninger samt 
angive samtlige afstemningsresultater.

Stk. 3 Udkast til referatet offentliggøres med næste Fællesrådsindkaldelse til samtlige af 
Fællesrådets mandatbærere, Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen samt Den 
kritiske revision.

Stk. 4 Referatudkastet forelægges Fællesrådet til godkendelse, hvorefter Generalsekretæren 
foranlediger et referat af det på mødet godkendte offentliggjort for de studerende.

§ 7 Forretningsordenen kan kun ændres på et fællesrådsmøde med kvalificeret flertal jf. appen-
diks D
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Bilag 2: Referat fra ordinært fællesrådsmøde d. 
20.11.2013

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

01.01 Navnerunde og konstatering af quorum’

 27 mandater repræsenteret ved de fire hovedområder, hvilket betyder at vi er i qourum.

 Sara Hark ARTS, Kristina Christensen ARTS, Benjamin Boelsmand ARTS, Christina Lou-
ise Sørensen ARTS, Alexander Thomsen ARTS, Niels Dahl ARTS, Peter Heuch ARTS, Jeppe 
Kaas ARTS, Lieve Vermeulen ARTS, Laura Munk Pedersen ARTS, Rikke S. Rode ARTS, Kirst-
ine Pedersen ARTS, Anne Engedal ARTS, Andreas B. Olsen ARTS, Rasmus Slot Oeconrådet, 
Mikkel Winding Oeconrådet, Amalie Andersen Psykrådet, Pernille Melander Psykrådet, Nikoline 
Skriver Jurrådet, Bertil Moesgaard Andersen StatsRådet, Marko Heibøll StatsRådet, Steffen 
Lykke Laursen Medicinerrådet, Ellen Hollands Steffensen Medicinerrådet, Kåre Koch Rønnow 
MFSR, Christian Andersen MFSR, Bo Tranberg MFSR, Anja Madsen MoGenS.

01.02 Godkendelse af referat fra den 10.10.13 (Bilag 1) 

 Referater er godkendt af alle. 

01.03 Godkendelse af dagsorden

 Der er ingen kommentarer til dagsordenen. Den er godkendt.

Sager til behandling (O+D+B) 

02.01 Godkendelse af Studenterrådets Budget 2014 (Bilag 2) 

 Der er enkelte kommentarer til budgettet. Der opfordres til, at budgettet fremover viser tal 
en tre fire år tilbage for sammenligningen skyld. Der ønskes også bedre forklaring af de enkelte 
poster. Budgettet vil fremover sættes mere overskueligt op. Budgettet spår underskud i 2014, 
grundet blandt andet Politik Konference på AU og lønoverlap mellem nuværende og fremtidig 
bogholder. Dog minder generalsekretæren om, at vi i 2013 har lavet pænt overskud på Danmark 
Største Fredagsbar og Idrætsdag og at man bestemt håber det bliver lige så godt i 2014. Dog 
spiller vejret på dagen en betydelig rolle og man forholder sig konservativt i budgettet. Det skal 
dog nævnes, at man i år søger flere penge hos AU til at dække faste udgifter, der forventes at 
stige i 2014. Alt i alt bestræbes det at minimere et eventuelt underskud. 

02.02 Nedsættelse af Kommissorieudvalg (Bilag 3) 

 Allan Vesterlund er blevet nedsat af formandskabet. To eller tre møder af et par timer.  

 Benjamin er repræsentant for AUPUS. 

 Der skal vælges fire til seks medlemmer. 

 Kaare stiller op

 Det samme gælder Andreas, Kirstine, Rasmus og Marko.
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 Der er altså stadig en plads ledig.

 De er valgt pr. akklamation 

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

 Bilag 4; to datoer – den 26/2 og 9/4. Den 26. februar er konstituerende fællesrådsmøde. 

 Artsrådet; der kommer til at ske rigtig meget i foråret. Vi vil gerne have en dato fra FU, en 
dag reserveret til et ekstra møde. Dette kunne man måske gøre på det konstituerende møde. 

 De to datoer godkendes – med mulighed for at holde en dag i maj åben.

Meddelelser (O) 

03.01 Forretningsudvalget 

 Per: Meget aktivitet i forbindelse med valgkampen. Det er super fedt. Vi har besluttet at  
hæve valgkampskontoen med 10.000. Vi må gerne hæve poster – bare vi informerer jer om det 
;) 

 Den 13. december 13.30 er der juleafslutning for venner af SR. 

 Alexander: Vi søger midler hos andre, DJØF fx

 Processen omkring valget; det har været lidt kaotisk. De to spidskandidater har virkelig 
trukket et stort læs. Tak til dem og alle rundt i fagrådene. Husk dine medstuderende til at 
stemme. 

 Det sidste møde i valgkampsgruppen i morgen, den 21. november. Vi vil preppe folk til at 
stå i valgboder. Alexander vil gerne have en tilbagemelding (mail: alexander@ssr.au.dk). 

 Valgboder; FU og dirigent inst. Har tilbudt at hjælpe i valgboderne rundt omkring. Husk de 
nye på akademisk råd-seminar. 

 Næste fredag: valgfest! Det bliver pisse fedt med mad osv. Send en mail til Sissel (mail: 
Sissel@sr.au.dk) Det er kl. 18.00.

 Det her er det sidste møde før konstituerende fællesrådsmøde. Overvej om I vil stille op 
– tag fat i en fra FU, så vil de give flere informationer. Tak til dirigenterne. Så gi’r de nok en lille 
én. 

03.02 Fagrådsrunde 

ARTS: 

 Siden sidst; vi lavede høringssvar. Det er modtaget ved ledelsen. Vi er spændte på at se, 
hvad der kommer ud af det. Der er netop kommet ny høringsrunde. Vi venter til at valget er slut. 

 Vi havde mødet med dekan, det var ikke super optimistisk. Ledelsen på ARTS har givet 
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op. Der er dog ikke vedtaget noget på AU endnu. Strategien er, at man skal have eksterne folk 
til at brokke sig – man vil ikke selv. 

 Økonomien er lagt over på BSS, forhåbentlig kan de få styr på det. 

 Vi laver valg og mange var af sted på PK. 

Psykrådet:

 Valg og fremdriftsreform. Der er problemer med administrationen. De brokker sig over 
mangel på penge – grundet underskud på ARTS. Det er dog ret nyt, så man vil kigge mere på 
det de næste par dage.

Medicinerrådet: 

 Fremdriftsreform.

 Laver måske ny studieordning på bacheloren. 

StatsRådet:

 Vi er her i dag. 

 Vi laver en masse univalg. 

 Der kommer til at være mange sjove indslag.

 Møde i dec. Om fremdriftsreform.

Jurrådet:

 Vi er i fuld gang med valgkamp. 

 Foredrag af kandidaterne. 

MFSR

 Foredrag om LATEC?

 Nyt program.

 Mandag den 9. er der eksamensforedrag. Ca 300 studerende til begge foredrag. 

 Valg! Vi har ikke kørt så meget valgkamp. Her virker det bedst at gøre det intenst. 

 T-shirts fra aktivitetspuljen. 

 Vi har kun lige haft fremdriftsreformen oppe at vende. 

Mogens: 

 Fagligt og socialt. 

 Vi har været uenige om at føre valgkamp – det kommer vi ikke til. 
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 64.000 til at indrette zoneråd – det er super fedt!

 Generalforsamling om lidt. 

Oeconrådet:

 Valg! 

 Samarbejde med ABC

 Opstillet en masse mennesker. 

 Konstituerende møde i næste møde. 

 En masse penge til studiemiljø.

 Julefrokost i lørdags. 

ABC:

 Valgkamp,

 Forskellige projekter..

03.03 Andre

 Heidi og Andreas vil gøre opmærksom på, at der tirsdag er ”stormøde”, hvor man dis-
kuterer fremdriftsreform og implementering. Der trækkes linjer til KU og man vil prøve at få styr 
på lov, bekendtgørelse og hvad der kan pilles ved – og hvad, der ikke kan pilles ved. KL 16.00 i 
AULA’en. 

 Heidi og Andreas fører valgkamp og det er sgu lidt koldt og lidt hårdt. I er super seje! 
Send et smil fra tid til anden og giv den en ordentlig skalle! 

 Dirigenten siger tak for en glimrende år. 

Evt.

Mødeevaluering (udenfor referat)
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Bilag 4: Arbejdsplan 2014

Indledning
En dynamisk politisk organisation som Studenterrådet kræver et løbende fokus på politiske 
emner, der berører særligt udsatte grupper af studerende eller rammer samtlige studerende på 
Aarhus Universitet. Arbejdsplanen skal sikre, at Studenterrådet prioriterer sine ressourcer, og at 
organisationen favner fra det helt fagnære til det nationale niveau. På denne måde kan vi som 
studenterråd opnå størst mulig indflydelse og samtidig efterleve de i statutten fastsatte formål, 
nemlig at varetage de studerendes faglige, økonomiske og sociale interesser. 

Politik
Levevilkårspolitik

Rådsåret 2014 bliver på levevilkårsområdet et både spændende og udfordrende år. Det bliver 
året hvor vi ser de første effekter af reformerne fra 2013. Det bliver også året hvor det nyvalgte 
byråd i Aarhus påbegynder deres arbejde med mulighed for lobbyindsats fra Studenterrådets 
side til følge. Samtidig er der valg til Europa-Parlamentet i maj. I en tid hvor uddannelse fylder 
mere og mere på den europæiske dagsorden, er det selvfølgelig en platform, hvor vi som stu-
denterråd skal være til stede. 

I forbindelse med Europa-Parlamentsvalget i maj skal forretningsudvalget sætte uddannelse 
på dagsordenen i debatten, eksempelvis ved at afholde en paneldebat, hvor uddannelse er et 
tema. Løfterne på bolig- og transportområdet, der blev givet i kommunalvalgskampen, skal vi 
holde politikerne op på via en lobbyindsats i det kommende år. På det levevilkårspolitiske om-
råde skal de politiske udvalg det kommende år indtage en mere aktiv rolle og i stigende grad 
udvikle ny politik. De politiske udvalg skal selv sætte rammerne for en efterårskampagne og en 
eventuel studiestartskampagne.

Uddannelsespolitik

AU står i den situation, at man bliver nødt til at gennemføre store besparelser i det kommende 
år. I denne forbindelse bliver det en vigtig opgave for Studenterrådet at sørge for, at bes-
parelserne får så få konsekvenser for de studerende og for studielivet som muligt. Samtidig skal 
Studenterrådet forberede sig på en ny akkrediteringslov, fremdriftsreformen og på, at øgede 
besparelser træder i kraft. Det er alfa og omega, at det gode studiemiljø ikke bliver prisen, vi 
som studerende kommer til at betale. Det er derfor vigtigt, at Studenterrådet bliver ved med at 
sætte fokus på dette og spille en aktiv rolle i at sætte studiemiljø på dagsorden I 2014 skal der 
ligeledes gennemføres en studiemiljøundersøgelse og den faglige udviklingsproces skal revi-
deres. Begge ting skal Studenterrådet prioritere og få sat sit fingeraftryk på. 
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Derfor vil forretningsudvalget:

• … videreføre protesterne imod fremdriftsreformen i samarbejde med DSF og landets øvrige 
studenterråd.

• … være aktivt i DSFs arbejde med akkreditering og begynde at forberede sig til akkreditering-
sarbejdet her på AU, som vil foregå i 2015.

• … arbejde for, at universitets nuværende interne besparelser og ministeriets kontinuerlige bes-
parelser rammer de studerende så lidt som overhovedet muligt.

• … deltage aktivt i den offentlige debat på universitetet, særligt med henblik på den nyeste 
udvikling indenfor sektoren.

• … gennemføre en kampagne om studiemiljø, som delvist tager udgangspunkt i SMU-midlerne 
og fordelingen heraf.

• … forpligte sig til at indgå i arbejdet med den ny studiemiljøundersøgelse, samt involvere sig i 
processen omkring den forestående organisatoriske og strukturelle ændring på universitetet.

Studenterrådets koordinationsarbejde 

En særlig udfordring i Studenterrådet er at koordinere og tage stilling til organer på mange for-
skellige niveauer. Det kræver evnen til at håndtere store mængder af kompleks information og til 
at få den relevante information sendt de rigtige steder hen. Arbejdet i DSF og i bestyrelsen giver 
adgang til meget viden, som kan gavne det lokale fagrådsarbejde, ligesom der lokalt fremkom-
mer information, der kan være til stor gavn i arbejdet i DSF og i bestyrelsen. De politiske udvalg 
spiller derfor en central rolle i organisationen, da det er her udvekslingen af denne information 
sker. 

Forretningsudvalget og de politiske udvalg vil derfor:

• … sikre at møderne i de politiske udvalg fungerer optimalt; møder skal indkaldes rettidigt, 
være forberedte og beslutningsdygtige.

• … deltage i alle DSFs udvalgs- og landsforummøder, såvel som så mange temamøder, konfer-
encer og andre begivenheder i DSF-regi som muligt.

• … binde begivenheder og sager i de politiske udvalg op på arbejdet i DSF.

• … følge Uni-Best-netværkets (Et netværk for de studerendes repræsentanter i universitetsbe-
styrelserne) arbejde og hvor det giver mening, integrere dette i organisationen.

• … sikre, at arbejdet i bestyrelsen bliver koblet op på arbejdet i de politiske udvalg, fagrådene 
og forretningsudvalget.

• … sikre assistance til studienævns- og akademisk råds-repræsentanter.
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• … afholde opkvalificerende seminarer under forudsætning af, at der bevilliges midler hertil af 
universitetet.

Organisation
Fagråd

Fagrådenes tilstedeværelse lokalt på universitetet forankrer Studenterrådet på hele univer-
sitetet. Den daglige kontakt til fagrådene går igennem forretningsudvalget. Det er forretningsud-
valgets opgave at bistå fagrådene med sparring og ideudvikling, både politisk og organisatorisk. 
Erfaringsudveksling fagrådene imellem samt sociale aktiviteter imellem fagrådenes medlemmer 
er ligeledes forretningsudvalgets opgave at facilitere. 

Derfor vil forretningsudvalget:

• … arrangere en hyttetur med både politisk og socialt indhold.

• … afholde en erfaringsudvekslingsdag med oplæg fra forskellige fagråd.

• … arbejde for, at alle fagråd deltager i fællesrådsmøderne

Valgkamp

I de seneste år er Studenterrådets valgindsats steget i omfang og resultat. I år vil Studenter-
rådet fastholde det gode resultat og bevare indsatsen på det nuværende niveau. Valgkampen 
2014 skal selvfølgelig tage udgangspunkt i at sikre de to studenterpladser i bestyrelsen, men 
samtidig skal Studenterrådet i højere grad understøtte fagrådenes valgkamp for studienævns- 
og akademisk rådspladser. For at undgå en uhensigtsmæssig stor arbejdsbelastning i efteråret 
skal arbejdet med valget starte allerede i foråret. Valgkampens primære mål er at vinde alle de 
studerendes pladser i bestyrelsen til Studenterrådet. Valgkampens sekundære mål er at sikre, 
at så mange pladser i studienævn og akademisk råd som muligt går til fagråd tilknyttet Student-
errådet. 

Forretningsudvalget vil derfor arbejde for:

• … at ingen studienævn efter valget har tomme pladser til studerende.

• … at forberede valget i foråret og understøtte arbejdet i valgkommissionen.

Frivillige i SR
Den store arbejdsbyrde forbundet med diverse arrangementer, kampagner og universitetsval-
get er kun muligt at løfte med hjælp fra alle de mange engagerede og hårdtarbejdende frivillige 
tilknyttet Studenterrådet. At være frivillig i Studenterrådet kan være sjovt, men også lærerigt, og 
som frivillig er det muligt at udbygge sit sociale netværk, tilegne sig nye kompetencer og lære 
at udvikle politik. Derfor skal forretningsudvalget sørge for at tilbyde opkvalificerende arrange-
menter og sociale aktiviteter til alle vores frivillige.
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Strategiske samarbejdspartnere

Studenterrådet får tilført stor værdi gennem sit samarbejde med forskellige strategiske partnere. 
En værdi, som giver sig udtryk i adgang til ekspertviden og øget politisk slagkraft både lokalt og 
nationalt. Dette være sig dels samarbejdspartnere som de akademiske fagforeninger og lokale 
interesseorganisationer, dels de andre organisationer i den samlede Elev- og Studenterbevæ-
gelse, samt eksperter på relevante områder. Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal 
derfor vedligeholde og, i det omfang det skønnes nødvendigt, udbygge forholdet til relevante 
samarbejdspartnere. Forretningsudvalget skal invitere relevante samarbejdspartnere til Student-
errådets arrangementer og på den måde styrke båndet til dets samarbejdspartnere.

Kommunikation

God kommunikation er essentiel for Studenterrådet. Det sikrer, at alle studerende kan følge med 
i de daglige gøremål i Studenterrådet. Samtidig sikrer det, at Studenterrådets mange events 
bliver synlige for studerende på hele universitetet. I forbindelse med demonstrationerne mod 
fremdriftsreformen viste de sociale medier sig effektive til at sprede budskaber og til at aktivere 
og mobilisere studerende på meget kort tid. I det kommende år skal forretningsudvalget derfor, 
i samarbejde med sekretariatet, arbejde videre med at udvikle Studenterrådets kommunikation-
splatforme, både på de sociale medier, i Delfinen og i nyhedsbrevet etc. Forretningsudvalget 
forpligtes til at udarbejde en kommunikationsstrategi for hele Studenterrådets kommunikations-
platform. Forretningsudvalget skal arrangere minimum én læserbrevsdag, som både opkvalifice-
rer kursisterne, og giver en konkret anledning til at få skrevet nogle gode læserbreve.
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Bilag 5: Forslag til retningslinjer for den kritiske revision

Det indstilles, at Den Kritiske Revision udover at følge statutten skal aflægge en halvårsberet-
ning til Fællesrådet på det første møde i efterårssemesteret i rådsåret 2014.

Forslagsstiller: Afgående Forretningsudvalg

Motivation: For at Fællesrådet i tilstrækkelig grad kan have en rolle i Studenterrådets over-
ordnede strategi, kræves det at Fællesrådet skal være mest muligt oplyst omkring aktuelle 
forhold, herunder økonomi.

Med dette forslag til retningslinjer for Den Kritiske Revision kan dette tildels opnået
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Bilag 6: Forslag til honorar til Studenterrådets Forretning-
sudvalg 

Det indstilles hermed, at Studenterrådets Forretningsudvalg i rådsåret 2014 honoreres med 
3.000 kr. pr. md.

Forslagsstiller: Afgående Forretningsudvalg

Motivation: I §26 stk 5. i Studenterrådets status beskrives det at Fællesrådet hvert år på det 
konstituerende fællesrådsmøde skal fastsætte beløbet for et månedligt honorar.

Beløbet på 3.000 kr. er lig med det honorar som blev givet i rådsåret 2013, hvilket anses som 
passende.
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Bilag 7: Forslag til mødekalender for Fællesrådet, efterår 
2014

Forretningsudvalget foreslår følgende datoer for afholdelse af fællesrådsmøder i efteråret 2014:

Torsdag d. 25. september: Ordinært fællesrådsmøde

Torsdag d. 20. november: Ordinært fællesrådsmøde

Yderligere har Fællesrådet ønsket at der reserveres en dato i forårssemeteret, hvor det er mu-
ligt at afholde et ekstra fællesrådsmøde, hvis det vurderes nødvendigt. Dato som reserveres til 
dette foreslås som værende:

Onsdag d. 7. maj: ordinært fællesrådsmøde
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Bilag 8: Forslag til kommissorier for de politiske udvalg

AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet

(AUPUS)
Kommissorium 2014

Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. Kom-
missoriet er vedtaget af Fællesrådet d. 26. februar på det Konstituerende Fællesråds-

møde.

Relevante bestemmelser fra statutten

§30 stk. 6: Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger mindst én sekretær til hvert udvalg.

Udvalgenes daglige arbejde

§33: Udvalgene har kompetencer som fastsat i kommissorierne. Herudover fastsætter udval-
gene selv deres forretningsorden.

§34:Udvalgene indkaldes af sekretæren fra Studenterrådets Forretningsudvalg senest 3 uger 
efter det konstituerende fællesrådsmøde til konstituerende udvalgsmøde.

§35: Alle større politiske beslutninger skal forelægges Fællesrådet.

Sagsområder

Fra § 30 i statutten er følgende sagsområder for nærværende udvalg,

• Aarhus Universitets bestyrelse

• Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau

• Studienævn og akademiske råd

Udvalget tilrettelægger selv arbejdet indenfor sagsområderne, men er forpligtet til at leve op til 
Studenterrådets arbejdsplan, som den er vedtaget på det Konstituerende Fællesrådsmøde d. 
26. februar 2014

Beføjelser

Udvalget giver mandat til Studenterrådets repræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse og 
Studenterrådets medlemmer af rektorale udvalg, samt udvalg på universitetsniveau i forhold 

til konkrete sager og dagsordener. Udvalget har beføjelse til at udvikle og udmønte strategi og 
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forretningsgange i relation til AU’s interne forhold, herunder studienævn og akademiske råd. 
Politikpapirer skal endeligt vedtages i LUPUS.

Udvalget har beføjelse til at skrive høringssvar rettet til styrende, formelle og uformelle organer 
på Aarhus. Høringssvarene skal være i tråd med Studenterrådets vedtagne politik og må som 
minimum ikke stride herimod.Udvalget har beføjelse til at igangsætte kampagner og aktiviteter i 
relation til interne forhold på Aarhus Universitet. Medlemmer af AUPUS kan ikke bindes af andre 
organer i Studenterrådet og står udelukkende til ansvar overfor Fællesrådet.

Arbejdets omfang

Udvalget skal som minimum holde formøder til alle bestyrelsesmøder. Heraf følger, at møde-
planen lægges ved rådsårets start med hensyntagen til mødeplanen for Aarhus Universitets 
bestyrelse. Udvalget skal igennem sit arbejde, muligøre løbende koordinering imellem studen-
termedlemmerne i de fire akademiske råd, samt imellem de akademiske rådsmedlemmer og 
studenterrepræsentanterne i bestyrelsen. 

Dagsorden og bilag skal være udsendt i rimelig tid, hvilket fastlægges nærmere i forretningsor-
denen. Resume af vigtige beslutninger skal desuden offentliggøres via relevante medier umid-
delbart efter de er vedtaget. 

Alle møder er åbne for alle interesserede med taleret, men ikke stemmeret(jf. statutten). Til 
hvert møde inviteres specifikt følgende personer med taleret, men ikke nødvendigvis stemmer-
et:

• Alle studenterrepræsentanter i akademiske råd

• Alle studenterrepræsentanter i AU forum for Uddannelse

• Alle studenterrepræsentanter fra rektorale udvalg og arbejdsgrupper på universitetsniveau

Sammensætning og konstituering

AUPUS består af op til 16 medlemmer:

• Studenterrådets 2 repræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse er fødte medlemmer af 
AUPUS. 

• Op til 13 menige medlemmer, valgt af Fællesrådet. Det tilstræbes, at alle hovedområder er 
repræsenteret blandt medlemmerne.

• Forretningsudvalget udpeger 1 udvalgssekretær iblandt sig, på det førstkommende forretning-
sudvalgsmøde efter det konstituerende fællesrådsmøde.

• Det tilstræbes endvidere, at der sidder repræsentanter fra de 4 akademiske råd samt AU fo-
rum for uddannelse blandt de fællesrådsvalgte.
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AUPUS konstituerer sig på førstkommende møde efter det konstituerende fællesrådsmøde. 

Blandt de 2 repræsentanter i universitetsbestyrelsen, vælges en udvalgsleder. Udval-
gssekretæren og udvalgslederen udgør udvalgets ledelse. Udvalgsledelsen har ansvaretfor 
mødeindkaldelse, -forberedelse, -afholdelse og -offentliggørelse af vigtige beslutninger.

Koordinering med andre organer

Udvalgsledelsen er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, LUPUS og andre rel-
evante organer.

Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet 

(LUPUS)
Kommissorium 2014

Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. Kom-
missoriet er vedtaget af Fællesrådet d. 26. februar på det Konstituerende Fællesrådsmøde.

Relevante bestemmelser fra statutten

§30 stk. 6: Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger mindst én sekretær til hvert udvalg.

Udvalgenes daglige arbejde

§33: Udvalgene har kompetencer som fastsat i kommissorierne. Herudover fastsætter udval-
gene selv deres forretningsorden.

§34: Udvalgene indkaldes af sekretæren fra Studenterrådets Forretningsudvalg senest 3 uger 
efter det konstituerende fællesrådsmøde til konstituerende udvalgsmøde.

§35: Alle større politiske beslutninger skal forelægges Fællesrådet.

Sagsområder

Fra § 30 i statutten er følgende sagsområder for nærværende udvalg,

• Uddannelsespolitik, herunder lokal og national politik

• Levevilkårspolitik, herunder lokal og national politik

• Danske Studerendes Fællesråds politikkonferencer og Landsforum
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Udvalget tilrettelægger selv arbejdet indenfor sagsområderne, men er forpligtet til at leve op til 
Studenterrådets arbejdsplan, som den er vedtaget på det Konstituerende Fællesrådsmøde d. 
26. februar 2014

Beføjelser

Udvalget udpeger og giver mandat til Studenterrådets repræsentanter i Danske Studerendes 
Fællesråd, herunder:

• En levevilkårspolitisk ordfører, der er forpligtet til at deltage i DSFs levevilkårspolitiske udvalg. 
Denne person vælges på baggrund af indstilling fra FU. 

• En uddannelsespolitisk ordfører, der er forpligtet til at deltage i DSFs uddannelsespolitiske 
udvalg. Denne person vælges på baggrund af indstilling fra FU. 

• Et medlem af Landsforum (udpeges november for perioden primo februar til ultimo januar).

• De delegerede til DSFs politikkonferencer, herunder en delegationsleder, der har ansvar for at 
lede SR/AUs delegation.

Udvalget udvikler og godkender politikpapirer, der er gyldige indtil de revideres eller forkastes af 
LUPUS eller Fællesrådet. Politikpapirer sendes efterfølgende til fagrådsrepræsentanter i fælles-
rådet med tilbud om oplæg herom. 

Udvalget har beføjelse til at skrive høringssvar rettet til andre end styrende, formelle og 
uformelle organer på Aarhus Universitet. Høringssvarene skal være i tråd med Studenterrådets 
vedtagne politik og må som minimum ikke stride herimod.

Udvalget har beføjelse til at udvikle strategi rettet mod andet end styrende, formelle oguformelle 
organer på Aarhus Universitet.

Udvalget har beføjelse til at igangsætte kampagner og aktiviteter i relation til studerendes 
forhold.

Medlemmer af LUPUS kan ikke bindes af andre organer i Studenterrådet og står udelukkende til 
ansvar overfor Fællesrådet.

Arbejdets omfang

Udvalget skal som minimum holde formøder til alle møder i landsforum og forud for Politik-
konferencerne i DSF. Heraf følger, at mødeplanen lægges ved årets start med hensyntagen til 
mødekalenderen i DSF. 
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Dagsorden og bilag skal være udsendt i rimelig tid, hvilket fastlægges nærmere i forretningsor-
denen. Resume af vigtige beslutninger skal desuden offentliggøres via relevante medier umid-
delbart efter de er vedtaget.

Alle møder er åbne for alle interesserede med taleret, men ikke stemmeret (jf. statutten).

Sammensætning og konstituering

LUPUS består af op til 16 medlemmer:

• Op til 12 menige medlemmer, valgt af Fællesrådet. Det tilstræbes, at alle hovedområder er 
repræsenteret blandt medlemmerne.

• Forretningsudvalget indstiller kandidater til 1 uddannelsespolitisk ordfører, 1 levevilkårspoli-
tisk ordfører og 1 landsforum repræsentant, som er fødte medlemmer af LUPUS, når de vælges 
som ordførere eller repræsentant.

• Forretningsudvalget udpeger 1 udvalgssekretær iblandt sig, på det førstkommende forretning-
sudvalgsmøde efter det konstituerende fællesrådsmøde.

LUPUS konstituerer sig på førstkommende møde efter det konstituerende fællesrådsmøde. På 
mødet vælges blandt udvalgets medlemmer én udvalgsleder. Det tilstræbes, at udvalgslederen 
ikke samtidig er medlem af Forretningsudvalget. Udvalgssekretæren og udvalgslederen udgør 
udvalgets ledelse. Udvalgsledelsen har ansvaret for mødeindkaldelse, -forberedelse, -afhold-
else og-offentliggørelse af vigtige beslutninger.

Koordinering med andre organer

Udvalgsledelsen er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, AUPUS og andre rel-
evante organer.
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Bilag 9: Valg og tillidsposter

Dirigentinstitutionen

Dirigent institutionen har til opgave at lede møderne i Fællesrådet, fortolke bestemmelserne 
i statutten, værne om statuttens ånd, sikre den demokratiske praktisk foruden at forberede 
fællesrådsmøderne i samarbejdet med forretningsudvalget.

Dirigentinstitutionen består af 3 dirigenter: en chefdirigent, som leder fællesrådsmøderne, en 
førstedirigent, som tiltræder ved chefdirigenten forfald, og en andendirigent, som tiltræder ved 
chef- eller førstedirigentens forfald.

Foruden overnævnte opgaver står dirigenterne samlet set for at forberede fællesrådsmøderne 
og fortolke spørgsmål til statutten. En af de 3 dirigenter er samtidig formand for valgkommis-
sionen.

Medlemmer af dirigentinstitutionen må ikke holde mandater i fællesrådet eller sidde i forretning-
sudvalget. Alle pladser er på valg. Dirigentinstitutionen er beskrevet i statuttens kapitel 7: http://
www.sr.au.dk/sr/da/om-studenterradet/statutter#kapitel7.

Studenterrådets Forretningsudvalg

Forretningsudvalget er Studenterrådets daglige og arbejdende ledelse og består af en formand, 
en næstformand og op til fem menige medlemmer.

Forretningsudvalget opgaver varierer meget og fordeles internt, men der er muligt selv at vælge 
de fleste opgaver med nogle pålagte opgaver også. Formandsskabets opgaver omhandler 
væsentligst organisatorisk- og politisk ledelse af organisationen samt ekstern repræsentation.

Eksempler på forretningsudvalgets opgaver: Planlægge og afholde Danmarks største fredags-
bar, studenterhåndbogen, samarbejdet med kommunen, eksterne bestyrelsesposter, samarbej-
det i DSF og administrer de politiske udvalg.

Alle pladser er på valg. Forretningsudvalget er beskrevet i statuttens kapitel 8: http://www.sr.au.
dk/sr/da/om-studenterradet/statutter#kapitel8.

Valgkommissionen

Valgkommissionen er overordnet ansvarlig for Studenterrådets deltagelse i valgene til de sty-
rende organer på Aarhus Universitet. Herunder at sikre Studenterrådet det maksimale antal 
pladser i Aarhus Universitets bestyrelse, samt sikre de mest kvalificerede kandidaters mulighed 
for at opnå valg i Studenterrådets valgforbund.

Overordnet set har valgkommissionen til ansvar at træffe de mange strategiske overvejelser og 
indstille kommissionens forslag til Studenterrådets bestyrelseskandidater.

4 pladser er på valg, og mindst 3 valgområder skal repræsenteres. Valgkommis-
sionen er beskrevet i statuttens kapitel 10: http://www.sr.au.dk/sr/da/om-studenterradet/
statutter#kapitel10.
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Den Kritiske Revision

Den kritiske revision skal føre tilsyn med Studenterrådets økonomi samt udøve et kritisk skøn 
over de foretagne økonomiske dispositioner. Andre forhold besluttes på det konstituerende 
fællesrådsmøde. De kritiske revisorer skal indkaldes af Generalsekretæren til to årlige gennem-
syn af Studenterrådets økonomi. Revisorerne kan derudover fordre sig alle oplysninger og 
aktstykker meddelt.

Der skal til Den Kritiske Revision vælges mindst to medlemmer. Den kritiske revision er beskre-
vet i statuttens kapitel 11: http://www.sr.au.dk/sr/da/om-studenterradet/statutter#kapitel11.

Studenterrådets politiske udvalg

Studenterrådet har inddelt sine politiske sagsområder i følgende overordnede punkter:

• Uddannelsespolitik, herunder lokal og national politik

• Levevilkårspolitik, herunder lokal og national politik

• Danske Studerendes Fællesråds politikkonferencer og Landsforum

• Aarhus Universitets bestyrelse

• Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau (*)

• Studienævn og Akademiske Råd (*)

• Fagråd og opkvalificering (*)

Disse overstående arbejdsopgaver skal varetages i de nedsatte politiske udvalg, på nær de 
stjerne markerede som kan varetages af forrentningsudvalget. Den konkrete fordeling af sag-
sområderne sker ved behandlingen af kommissorier på det konstituerende fællesrådsmøde.

Der skal til Studenterrådets politiske udvalg vælges medlemmer til de politiske udvalg i overens-
stemmelse med de kommissorier, der vedtages på det konstituerende fællesrådsmøde. Stu-
denterrådets politiske udvalg er beskrevet i statuttens kapitel 9: http://www.sr.au.dk/sr/da/om-
studenterradet/statutter#kapitel9.

Idrætsudvalget

Idrætsudvalget er AUS´ bestyrelse. Det er Idrætsudvalget der fastlægger rammerne for den 
daglige ledelse og drift af AUS. Samtidig er det idrætsudvalget der træffer afgørelse vedrørende 
offentlige midler, under iagttagelse af forskrifterne for disse, samt alle afgørelser, der vedrører 
anvendelsen og fordelingen af universitetets bevilling til AUS og eventuelle overskud af kon-
torets drift.

Idrætsudvalget består af en formand, udpeget af rektor på Aarhus Universitet, fire bestyrelses-
medlemmer, som vælges blandt repræsentanter fra de 14 medlemsklubber og et medlem, ud-
peget af Studenterrådets fællesråd. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt på det årlige repræsent-
antskabsmøde, og vælges for en 2-årig periode.
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Idrætsudvalget holder møde 8 – 10 gange årligt.

Studenterfonden af 1963

Der skal til Studenterfonden af 1963 vælges 5 medlemmer. Fondens fundats kan læses på 
http://www.au.dk/da/71-08.htm

Valgudvalget

Der skal til Valgudvalget vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter. Valgudvalget er det organ der 
fastsætter rammerne for valget til AUs styrende organer.


