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Kære Fællesråd. 

 

Hermed 1. udsendelse til fællesrådsmødet i december indkaldt pga. statutændringerne.  

 

Som nævnt vil der til dette møde være spisning samt oplæg ved prorektor for uddannelse, Berit 

Eika. Tilmelding til spisning foregår ved at sende en mail til allan@sr.au.dk, hvor eventuelle 

allergier og/eller andre særlige madmæssige behov gerne må nævnes. 

 

Fællesrådsmødets indhold 

Ud over at statutændringerne, der blev vedtaget på november-mødet, skal vedtages igen, vil 

budgettet for 2015, en debat om frikøb af medlemmer af Forretningsudvalget og netværk for 

erfaringsudveksling uden om FU også være på dagsordenen.   

Da mødet ligger mindre end tre uger efter, at vi sidst har været samlet, har vi valgt at droppe 

fagrådsrunden. Er man utilfreds med dette, hører vi gerne fra jer. 

 

Tidsplanen frem til Fællesrådsmødet 

Tirsdag d. 25. november: 2. udsendelse 

Tirsdag d. 2. december: 3. udsendelse 

Tirsdag d. 9. december: Fællesrådsmøde 

 

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

Vi glæder os til at se jer den 9. december. 

 

De bedste hilsner 

 

Dirigentinstitutionen: Amalie Andersen, Chefdirigent, Kåre Koch Rønnow, 1. dirigent, Sara Hark, 

2. dirigent. 

  

mailto:dirigent@sr.au.dk
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17.15 – 17.30 

 

 

 

 

 

17.30 – 18.45  

 

 

 

 

 

18.45 – 19.00 

 

 

 

19.00 – 19.05 

 

19.05 – 19.10 

 

 

Foreløbig dagsorden til ordinært Fællesrådsmøde d. 09.12.2014 

Tirsdag d. 09.12.14 kl. 17.15-22.00, Studenternes Hus, Mødelokale 1 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia (O+D+B) 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum 

1.2 Godkendelse af referat fra den 25. september 2014 (Bilag 1) 

1.3 Godkendelse af dagsorden 

1.4 Valg af stemmetællere 

 

2. Sager til behandling (O+D+B) 

2.1 Statutændringer (Bilag 2) 

2.2 Budget 2015 (bilag eftersendes) 

2.3 Debat om frikøb af medlemmer af forretningsudvalget (bilag eftersendes) 

2.4 Fagrådsforsamling (bilag eftersendes) 

 

3. Meddelelser (O) 

3.1 Forretningsudvalget 

3.2 Andre 

 

4. Evt. 

 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 

 

Spisning 

 

Oplæg om Fremtidens AU ved prorektor for uddannelse Berit Eika 
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Bilag 1: Referat fra det ordinære Fællesrådsmøde d. 20.11.14 
Torsdag d. 20.11.14 kl. 19.15-22.30, Studenternes Hus, Mødelokale 1 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia  

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Anne Engedal (ARTS), Sissel Sørensen (ARTS), Kristina Christensen (ARTS), Lieve Vermeulen (ARTS), 

Pernille Madsen (ARTS), Jeppe Kaas (ARTS), Christina Sørensen (ARTS), Sune Koch Rønnow (ARTS), 

Martin Duus (Oecon), Sana Doost (Stats), Tulle Mouridsen (Stats), Pernille Melander (Psyk), Rasmus 

Bendixen (Psyk), Anders Philkjær (Jur), Emil Outzen (CC), Karen Nebel (CC), Ellen Steffensen 

(Mediciner), Bo Tranberg (MFSR), Kasper Langgaard (MFSR), Jesper Simonsen (MFSR), Mads Wamming 

(BFU), Daniel Houborg (DSR/IHA), David Kallestrup (DSR/IHA), Dannie Lehmann (DSR/IHA), Tara 

Bladt (MoGenS), Julius Petersen (IGOR).    

Quorum er konstateret. Vi er 27 mandater fra 4 hovedområder til stede.  

 

1.2 Godkendelse af referat fra den 25. september 2014 (Bilag 1) (B) 

Referatet er godkendt.  

 

1.3 Godkendelse af dagsorden (B) 

Dagsordenen er godkendt. 

 

1.4 Valg af stemmetællere (B) 

Leon og Mads er valgt som stemmetællere pr. akklamation. 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Statutændringer (Bilag 2) (O+D+B)  

Amalie er fortsat dirigent, Kåre vil motivere for statutændringer. 2/3 af de fremmødte skal stemme for, fra 

mindst 2 hovedområder.  

1. Afstemningsprocedurer når flere stiller op til samme post: Vælg A eller B. Den nuværende 

formuleringer ikke konsistent.  

Der bliver spurgt ind til, hvad valg A vil have af konsekvenser ved 3 opstillede. Rune svarer 

fyldestgørende. 

I salen foretrækker nogen valg B, med de færrest stemmer.  

For forslag A: 9 

For forslag B: 18 

Der er stemt for forslag B. 

Skal forslag B implementeres i statutten? 
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Forslag B er enstemmigt vedtaget ved 27 mandater. 

 

2. Forslag Formalia 1 

For: 26 

Imod: 1 

Blank: 0 

Forslaget er vedtaget 

 

3. Forslag: Formalia 2 

For: 27 

Imod: 0  

Blank: 0 

Forslaget er vedtaget. 

 

4. Formalia 3 

For: 27 

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget er vedtaget 

 

5. Formalia 4 

For: 27 

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget er vedtaget 

 

6. Ændring af sætningens ordlyd 

For: 27 

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget er vedtaget 

 

7. Datofejl 

For: 27 

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget er vedtaget 

 

8. Stavefejl – pakke 

Der var ingen indvendinger mod at behandle alle stavefejl i samlet pakke 

For: 27 

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget er vedtaget 
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9. Komma-pakke 

Der var ingen indvendinger mod at behandle alle kommafejl i samlet pakke. Dirigentinstitutionen og 

Forretningsudvalget får kompetence til at ændre disse.  

For: 27   

Imod: 0 

Blanke: 0 

Forslaget er vedtaget 

 

 

Statutændringerne skal vedtages igen på fællesrådsmødet den 9. december. 

 

 

2.2 Ændring af servicestrategi jf. beslutning omkring NorthSide (Bilag 3) (O+D+B) 

Rune fortæller, hvordan vi fortsætter med at tage på NorthSide, og at det betragtes som servicetilbud til de 

frivillige, og at man ikke forpligtes til at lave politik. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan kigge på 

NS15. Man vil opdatere FR på de næste FR-møder.  

Vil man ændre servicestrategien? 

Ændringen af servicestrategien er vedtaget. 

 

Som konsekvens nedsættes en arbejdsgruppe:  

Sana (Statsrådet) og Tulle (Statsrådet).  

 

2.3 Nedsættelse af kommissorieudvalg (Bilag 4) (O+B) 

Esben (Statsrådet), Kåre (MFSR), Lieve (ARTS), Jesper (MFSR).  

 

2.4 Godkendelse af mødekalender for foråret 2015 (Bilag 5) (O+D+B) 

Rettelse: Den 19. februar er en torsdag, ikke en tirsdag. 

Torsdag den 19. februar (Konstituerende Fællesrådsmøde)  

Tirsdag den 7. april 

Onsdag den 13. maj 

Mødekalenderen er vedtaget 

 

2.5 Universitetsvalg (O) 

Marko holder en dybfølt og motiverende tale.  

Valgkommissionen: I år evaluerer vi på valget. Skriv jeres evaluering her: valgevaluering@sr.au.dk  
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3. Meddelelser (O) 

3.1 Forretningsudvalget 

- Kvalitet- og relevanskommissionen er ude med ny delrapport den 24. november.  Der kommer en 

opdatering ud på Fællesrådsmailen. Der er lanceringskonference på AU i ugen efter i Stakladen.  

- Blokade på AU: Et andet Universitet blokerer, man kan gå forbi.  

- Reklame for Stress-seminar den 3. december fra 14.00-18.00.  

- Der var Politik Konference på DTU i weekenden. Der er nyt forretningsudvalg, nye vedtægter, arbejdsplan 

og vedtaget boligpapir.  

- Juleafslutning på SR den 15. december fra 14.00-16.00. 

 

     3.1.1 International Gruppe 

Bertil har taget initiativ til at sætte lidt gang i IG. Vær med til at sæt fokus på international politik. Skriv jer 

på sedlen.  

 

     3.1.2 Politikpapir: Fremtidens AU - skriftlig orientering (Bilag 6) 

 

3.2 Fagrådsrunde 

ARTS: Meget energi på dimensionering. Der skrives høringssvar til institutorganisering. Der laves valg.   

Statsrådet: Der laves valg. Der er lige blevet afholdt Brokkedag, der var en stor succes.  

Medicinerrådet: Kampvalg til Akademisk Råd. Vi glæder os og har verdens bedste kandidater. Vi arbejder 

med ændring af studieordning, man arbejder på internationalt semester på kandidaten 

IGOR: Skaffet nye møbler til de studerendes kantine. Fagrådsmøde inden længe. Sidste hånd på nye 

vedtægter. 

MFSR: LaTeX-foredrag. 270 studerende mødte op. Vi er tvunget til at lave valgkamp. Der er kampvalg til 

akademisk råd. Vi har fundet et banner! 

MoGenS: Studietur til København – hvad kan vi blive? Vi arbejder med valg og skal snart have brokkedag. 

Der er også levet afholdt sociale arrangementer 

IHA: Brokkemøde, der gik godt. Snakket med ledelser. Vi hygger med valg.  

Psykrådet: Arbejder med ensomme studerende. Er der andre, der arbejder med det samme? Vi arbejder på at 

fremme det faglige fællesskab sammen med VIP’erne. Vi arbejder med valg og har nedsat 

dimensionsudvalg.  

Oeconrådet: Der drives et blad – Bladet Ø. Dimission, statutændringer. Vi har afholdt Forskerrunde – hvad 

laver de, når de ikke lige underviser os? Her var fem forskere, der hver havde et kvarter.  Det kan anbefales. 

Vi bruger meget tid på Fremdriftsreformen, hvordan påvirker den kandidaten?  
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Jurrådet: Der er fire forskellige politiske foreninger. Alternative og Moderate skal gerne have en masse 

stemmer! Vi vil gerne have stærkere fagråd.  

CC: Afsluttet foredragsserie. Afholdt klagedag – der var mange klager! Man har lidt ud af ingenting fået 

ansvar for RUS-uge. Man snakker med de internationale studerende for at få dem bedre integreret. Vi har 

kontakt til alle holdene.  

Biologisk Fagudvalg: Valg!! Der var kampvalg til Akademisk Råd, men der var sket en fejl. Nu er der 

dækket ind på alle pladser på SciTec. Vi snakker også dimensionering, men det er faktisk blevet efterspurgt 

på biologi. Dernæst arbejdes der med eksamensforedrag, virksomhedsbesøg – messe, specialeseminar og 

juleklipdag den 1. december.  

 

3.3 Andre 

Valgfest: Den 28. november afholdes der Valgfest (bygning 1441, lokale 010, Tåsingegade). Man skal melde 

sig til på Facebook.  

 

4. Evt. 

 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 2: Forslag til statutændringer 

Statutten med linjenumre er vedhæftet mailen særskilt.  

 

Dirigentinstitutionens forslag til statutændringer E2014 

 

Afstemningsprocedurer: 

1. Linje 768-769: ’Ved kampvalg har enhver med stemmeret lov til at stemme på op til en over 

halvdelen rundet op af det antal mandater der skal vælges. Dvs. skal der vælges 5 har man 

5/2=2,5=3 stemmer.’ ændres til: ’Ved kampvalg har enhver med stemmeret lov til at stemme 

på op til halvdelen rundet op af det antal mandater, der skal vælges. Dvs. skal der vælges 5, 

har man op til 5/2 = 2,5 = 3 stemmer. Og skal der vælges 4, har man op til 4/2 = 2 stemmer.’    

 

Formalia: 

1. Der er lige nu ingen § 6. Det foreslås derfor, at § 7 bliver til § 6, § 8 til § 7 og således, så det 

kommer til at passe. 

2. Linje 251: ’Det konstituerende fællesrådsmøde’ rykkes ned og gøres fed som i linje 124. 

3. Linje 437: ’Kommissorieudvalg’ rykkes ned og gøres fed. 

4. Linje 492: Rykkes op på forrige linje, da sætningen er sammenhængende. 

 

Sætningskonstruktion: 

Linje 335-337: ’Andre organer har pligt til at forelægge Dirigentinstitutionen 

fortolkningsspørgsmål af nærværende statut, som herefter er enekompetent til at træffe en 

endelig afgørelse om fortolkningen heraf.’ ændres til ’Andre organer har pligt til at 

forelægge Dirigentinstitutionen fortolkningsspørgsmål til nærværende statut. 

Dirigentinstitutionen er herefter enekompetent til at træffe en endelig afgørelse om 

fortolkningen af statutten.’  

 

Datoer: 

§ 21 blev i efteråret 2013 ændret, så det konstituerende møde ligger ultimo februar i stedet for 

primo til medio april. Datoerne i § 11, stk. 2 og Appendiks B er ikke ændret med ændringen af § 21. 

Derfor foreslås: 

1. Linje 113: ’1. februar’ ændres til ’15. december’. 

2. Linje 720: ’1. marts’ ændres til ’15. januar’. 

 

Stavefejl: 

1. Linje 113: ’dirigentinstitutionen’ ændres til ’Dirigentinstitutionen’. 

2. Linje 152: ’opretholdes’ ændres til ’opretholde’. 
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3. Linje 153: ’mindretals beskyttelse’ ændres til ’mindretalsbeskyttelse’. 

4. Linje 236: ’repræsenterede’ ændres til ’repræsenteret’. 

5. Linje 295: ’fællesrådet’ ændres til ’Fællesrådet’. 

6. Linje 348: ’Forretningsudvalg’ ændres til ’Forretningsudvalget’. 

7. Linje 425: ’indenfor’ ændres til ’inden for’. 

8. Linje 448: ’næster’ ændres til ’næste’. 

9. Linje 474 og 475-476: ’i blandt’ ændres til ’blandt’.  

10. Linje 506: ’liste og valgforbund’ ændres til ’liste- og valgforbund’. 

11. Linje 514: ’valgkommissionen’ ændres til ’Valgkommissionen’. 

12. Linje 670: ’dirigentinstitutionen’ ændres til ’Dirigentinstitutionen’. 

13. Linje 674: ’hvor af’ ændres til ’hvoraf’. 

14. Linje 714, 715, 722, 730, 734 og 739: ’indenfor’ ændres til ’inden for’. 

15. Linje 745: Enten slettes ’med’ eller ’gennem’. 

16. Linje 753: ’valgets’ ændres til ’valget’. 

17. Linje 766: ’domtælling’ ændres til ’omtælling’. 

18. Linje 772: ’øverste’ ændres til ’øverst’. 

19. Linje 797: ’en hver’ ændres til ’enhver’. 

20. Linje 799-800: ’formand, næstformand og chefdirigent’ ændres til ’Formand, Næstformand 

og Chefdirigent’. 

21. Linje 814: ’indenfor’ ændres til ’inden for’. 

 

Kommatering: 

1. Der mangler gennemgående kommatering i statutten. Dirigentinstitutionen indstiller til, at 

Fællesrådet giver lov til, at Chefdirigenten og Formanden i fællesskab sætter kommaer, hvor 

disse mangler, og at kommaer der er sat forkert må ændres. 

 

 

 


