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Kære Fællesråd, 

 

Vi i Dirigentinstitutionen håber, at I har haft en god sommerferie, og vi glæder os til at se jer til 

semesterets første Fællesrådsmøde torsdag d. 24. september 2015.  

 

Fællesrådsmødets indhold 

På mødet skal vi behandle halvårsregnskabet og diskutere det forestående universitetsvalg. Desuden 

vil der være workshops og indsupplering til LUPUS.  

 

Ligeledes vil vi gøre opmærksom på, at vi i dirigentinstitutionen vil være klar til at uddele mandater 

allerede fra kl. 19.00, så vi er klar til at starte mødet 19.15. 

 

Tidsplanen frem til Fællesrådsmødet 

Torsdag d. 27. august: 1. udsendelse 

Torsdag d. 10. september: 2. udsendelse 

Torsdag d. 17. september: 3. udsendelse 

Torsdag d. 24. september: 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 24. september. 

 

Venlig hilsen 

Dirigentinstitutionen 
 

  

mailto:dirigent@sr.au.dk
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19:15 – 19:30 

 

 

 

 

19:30 – 20.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.35 – 20.45 

 

20.45 – 21.30 

 

 

 

21.30 – 21.50 

 

 

 

 

 

 

21.50 – 21:55 

 

21:55 – 22:00 

Foreløbig dagsorden til ordinært Fællesrådsmøde d. 24.09.2015 

Torsdag d. 24.09.15 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, Preben Hornungstuen 
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

1.2 Godkendelse af referat fra den 20. maj 2015 (Bilag 1) (O+D+B) 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Halvårsregnskab (bilag eftersendes) (O+D+B) 

2.2 Universitetsvalget 2015 

     2.2.1 Præsentation af spidskandidaterne (bilag eftersendes) (O) 

     2.2.2 Valgkampsgrundlag (bilag eftersendes) (O+D) 

     2.2.3 Valgkampsbudget (bilag eftersendes) (O+D) 

     2.2.4 Godkendelse af liste- og valgforbund (bilag eftersendes) (O+D+B) 

     2.2.5 Nedsættelse af valgkampsgruppe (O+D+B) 

 

Pause 

 

2.3 Hyttetur (O) 

2.4 Workshop (O+D) (bilag eftersendes) 

2.5 Indsupplering til LUPUS (Bilag 2) (O+D+B) 

 

3. Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

3.2 AUPUS (O) 

3.3 LUPUS (O) 

3.4 Fagrådsrunde (O) 

3.5 Andre (O) 

 

4. Evt. 

 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 1: Referat fra det ordinære Fællesrådsmøde d. 20.05.15 
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1. Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Mandatbærer: Daniel Anthony Slater (Artsrådet), Camilla Pallesen (Artsrådet), Alice Sahinkuye (Artsrådet), 

Kristina Christensen (Artsrådet), Carina Nielsen (Artsrådet), Søren Sandager Sørensen (Artsrådet), Thomas 

Nielsen (Artsrådet), Pernille Madsen (Artsrådet), Rikke Rode (Artsrådet), Jeppe Kaas (Artsrådet), Kirstine 

Pedersen (Artsrådet), Steffen (Statsrådet), Rasmus (Psykrådet), Anders (JURrådet), Joachim Mikkelsen 

(ABC), Emil Outzen (CC), Julius Hvidt (Medicinerrådet), Jesper Simonsen (MFSR), Eske (MFSR), Lauge 

(MFSR), David (BFU), Daniel (DSR/ING), Andreas (DSR/ING), Laura (MoGenS), Klaus Pedersen (IGOR). 

 

Suppleanter: Mathias Rasmussen (Statsrådet), Amalie Andersen (Psykrådet), Rasmus Schou (CC), David 

(DSR/ING). 

 

Tilstedeværende uden mandat: Torsten Hansen (IGOR), Pernille Bûlow (IGOR), Julius Petersen (IGOR), 

Michael Nguyen (MoGenS), Sarah Junge (Statsrådet), Nana Christiansen (BFU), Bertil Andersen (FU), 

Sune Rønnow (FU), Sana Doost (FU), Kasper (FU), Charlotte Stark (generalsekretær), Kåre Koch Rønnow 

(chefdirigent), Lieve Vermeulen (2. dirigent), Esben Andersen  (1. dirigent). 

 

Der er 29 mandater til stede fra 4 hovedområder hvorfor quorum er konstateret. 

 

1.2. Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 7. april (O+D+B)  

(Bilag 1) 

Referatet er godkendt 

 

1.3. Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Punkt 2.3 Debattørkorps flyttes ned til nyt punkt 4.1 og punkt 4.1 bliver i stedet 4.2. 

Dagsordenen er godkendt med ovenstående rettelse. 

 

2. Orienteringer 

2.1.  Politikkonferencen (O) 

Sune og Kasper fra FU fortæller om den nyligt overstået Politikkonference, der foregik på SDU. Der blev 

arbejdet med arbejdsmarkedspolitik (arbejdsløshed, studiejob mm.). Hvis der er nogle, der gerne vil se, hvad 

der blev besluttet på konferencen, kan Sune kontaktes. Politikkonferencen var lagt i eksamensperioden i år, 
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og derfor var der et begrænset deltagerantal. Næste gang regner man dog med at konferencen kommer til at 

ligge i november. 

 

2.2.  LUPUS kampagnearbejde (O) 

Kirstine fra FU fortæller om LUPUS kampagnearbejde. Der har været kampagne om feedback. Baggrunden 

for kampagnen var, at studiemiljøundersøgelsen fra 2014 viste at kun 40 % svarede de fik den feedback de 

havde brug for. I forbindelse med undervisningskvalitet er feedback ligeledes et centralt aspekt. Både KU og 

RUC har ligeledes for nyligt gennemført feedbackkampagner. På AU er der på nuværende tidspunkt ikke en 

generel feedbackpraksis. Der har været uddelt flyers og plakater, og man har været ude med et 

feedbackbarometer. Ligeledes har der været afholdt et event ”I kø for bedre feedback”. Resultaterne der 

kom frem var bl.a. at på medicin ser det ifølge barometeret ud til, at man får mindst god feedback. Da 

barometeret blev sat op i samfundsfaglig kantine kom det frem, at de studerende der har deltaget i 

barometertesten mener at de generelt får god feedback.  

 

Kommentar: Hvordan vil man lave konkrete initiativer? – Vi vil starte med at sætte fokus på det fra SR side, 

men bagefter kunne det være godt, at der kunne understøttes lokalt i fagrådene. 

 

 

 

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

3.1. Kommunikationsstrategien (Bilag 2) 

Formand for studenterrådet Sune beretter om arbejdet med kommunikationsstrategien. Man har stilet efter 

at lave en kommunikationsstrategi, der er bundet op på det man gerne vil kommunikere. Hvis vi kan skrive 

hvad og hvordan vi skal kommunikere, vil dette også gøre det nemmere i praksis f.eks. at inddrage 

sekretariatet mere i SR’s kommunikationsarbejde. Udgangspunktet for vores kommunikation vil foregå 

gennem tre platforme: SR hjemmeside, eksterne medier (eks. fagblade og nationale medier)/interaktive 

medier (eks. facebook) samt interne medier (SR’s egne blade og publikationer). For yderligere information 

se bilag 2. 

 

Der er blevet stillet følgende ændringsforslag til kommunikationsstrategien: 

Ændringsforslag 1: 

Efter linje 36: ”… særlige forhold for specifikke medier. ” 

 Indsættes på samme linje: Herunder er det vigtigt, at det kommunikative materiale ved enhver relevant 

instans forefindes på engelsk.  

Stiller: Artsrådet 
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Ændringsforslag til ændringsforslag 1 

Ændres til: 

”Efter linje 36: ”… særlige forhold for specifikke medier. ” 

Indsættes på samme linje: Herunder er det vigtigt, at kommunikationen ved enhver relevant instans også 

foregår på engelsk.  

Stiller: Artsrådet” 

 

Afstemning: 

Ændringsforslag til ændringsforslag 1:For: 29 imod:0, blankt:0 

Selve forslaget: For: 29  imod: 0 blankt: 0 

 

Ændringsforslag 2: 

Linje 40, 55, 248, 264: ”Wikipedia” 

Erstattes af: ”Studenterrådets side på Wikipedia” 

Efter linje 57: ”. . . også benævnes.” 

Indsættes på samme linje: ”Studenterrådet respekterer Wikipedias regler om neutralitet og laver derfor ikke 

selv ændringerne, men finder en tredjepart til at lave ændringerne. Denne tredjepart skal kunne forholde sig 

neutral, saglig og kritisk til Studenterrådet og kan derfor ikke være studenterpolitisk aktiv eller ansat på 

sekretariatet eller lign.” 

 Stiller: MFSR 

 

Afstemning: 

Selve forslaget: For: 29 imod: 0 blankt: 0 

 

Ændringsforslag 3: 

Efter linje 80: ”. . . levere sager til DSF”. 

Indsættes på samme linje: ”Dog kan Studenterrådet altid gå udenom DSF ved sager der har særlig interesse 

for de studerende på Aarhus Universitet”. 

Stiller: MFSR 

 

Afstemning: 

Selve forslaget: For: 28 imod: 1 blankt: 0 
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Ændringsforslag 4: 

Linje 138-144: ”Studenterrådet er opbygget omkring fagrådene… skal vi forklare studenterrådets 

organisation. ” 

Erstattes af: Studenterrådet er opbygget omkring fagrådene som hver især er præget af deres eget nærmiljø 

og har hver deres opbygning. Denne opbygning, som involverer forretningsudvalget, fællesrådet og de 

politiske udvalg, gør organisationen svær at kommunikere ud af til.  

UDMØNTNING: På trods af ovenstående udfordring, skal Studenterrådet være i stand til entydig at 

forklare, hvad studenterråder er for en organisation. Dog skal Studenterrådet uden for fag - og 

fællesrådsregi primært kommunikere sine arrangementer og aktiviteter.    

Stiller: Artsrådet, CC og Statsrådet 

 

Afstemning: 

Selve forslaget: For: 29 imod: 0 blankt: 0 

 

Ændringsforslag 5: 

Linje 159-161 slettes og erstattes af: ”Fællesrådet dikterer Studenterrådets retning, og det er vigtigt, at alle 

trufne beslutninger med relevans kommunikeres ud til organisationen.  Fællesrådets møder kommunikeres 

derfor ud til organisationen via. maillisten, hjemmesiden og kalenderen.”  

Stiller: Forretningsudvalget 

 

Ændringsforslag til Ændringsforslag 5 

”(…) som minimum (…)” indsættes mellem ”organisationen” og ”via.”  

 

Afstemning: 

Ændringsforslag til ændringsforslag 5: For: 29 imod: 0 blankt: 0 

Selve forslaget: For: 29 imod: 0 blankt: 0 

 

Ændringsforslag 6: 

MFSR ønsker at trække deres forslag tilbage. Og i stedet fremsætte forslag 7 sammen med Artsrådet og CC. 

Forslaget bliver fjernet da ingen opretholder det. 

 

Ændringsforslag 7: 

Linje 163 – 165: ”Det er vigtige … som vil vide mere omkring DSF og/eller være aktiv” 
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Erstattes af: ”Det er vigtigt, at studenterrådet forholder sig til disse, eksempelvis ved at udtrykke sin 

opbakning eller give kommentarer hertil. For at opfylde dette kan studenterrådet videreformidle kampanger, 

artikler og analyser fra DSF på de interaktive medier.  Omtalen om DSF kan derfor også tjene som en 

indgang til alle, som gerne vil vide mere om national studenterpolitik og DSF. ” 

Stiller: Artsrådet, CC, MFSR 

 

Afstemning: 

Selve forslaget: For: 29 imod: 0 blankt: 0  

 

Spørgsmål/kommentarer til samlet kommunikationsstrategi: Godt papir, dog er der bekymring for at man 

søger at komme ud via så mange kanaler, det er meget ambitiøst. Måske kunne man have koncentreret sig 

om færre, men der støttes op om strategien. 

 

Afstemning om den nu samlede ændrede kommunikationsstrategi: For: 29 imod: 0 blankt: 0, hvormed 

strategien er vedtaget. 

 

Pause 

 

4. Oplæg (O+D) 

4.1. Debattørkorps (O) 

Heidi Klokker fortæller om DSF nye satsning: Et debattørkorps. En aftensskole der har til formål at uddanne 

folk i at tænke strategisk uddannelsespolitisk. Det kommer bl.a. til at handle om hvad der sker nu på området 

og hvordan man som studenterrådsbevægelse kan slå igennem på de sociale medier. Tanken er at man efter 

kursusrækken har fået erhvervet sig værktøjer inden for at debattere. Det starter i Aarhus i efteråret. Tre til 

fire gange (formentligt en hel søndag og nogle torsdagsaftener). Et tilmeldingslink bliver udsendt senere. 

 

4.2. Servicestrategien (inkl. workshops), oplæg om dansk uddannelsespolitik        

eller Aarhus Boligpolitik (Bilag 3) 
 

5. Meddelelser 

5.1. Forretningsudvalget (O)  

Der er afholdt socialt arrangement: bowlingtur. Den 25. juni bliver der afholdt sommerfest. Der startes med 

fodboldturnering mellem fagrådene og der kommer en kagekonkurrence. Om aftenen grilles der fra klokken 

18.00 og festen fortsætter i Studenterhusets cafe. 

DSFI afholdes den 11. september 

Studiemesse den 31. august til den 2. september. 
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Northside: Det er stadig muligt at komme på venteliste. I så fald kan man sende en mail til 

northside@sr.au.dk. 

 

5.2. AUPUS (O)  

Der er bl.a. afholdt studienævns- og akademiskrådsseminar. Der arbejdes derudover med hvordan man 

bliver bedre til at arbejde med studienævn, så de forskellige studienævn kan få mulighed for at lære af 

hinanden. AU har fremlagt økonomirapporter, hvilket også har gjort at AUPUS har brugt tid på at kigge 

nærmere på deres regnskab. 

 

5.3. LUPUS (O)  

Der henvises til feedbackkampagneorienteringen. Næst skal der arbejdes med boligpolitikken. 

 

5.4. Valgkommissionen (O) 

Der er afholdt to møder siden sidst. Den 27. juni er næste møde. Der skrives artikler til studenterblade om 

univalget i august, man er velkommen til at være med. 

 

5.4.1 Opslag til studenterrådets bestyrelseskandidater (O) (bilag 4)  

Der henvises til bilag. Man er meget velkommen til at indsende sin ansøgning og kontakte Sarah 

eller Andreas om arbejdet som bestyrelsesmedlem/kandidat og Mads eller Kåre om alt andet med 

univalget.  

 

 

5.5. Fagrådsrunden (O) 

 Artsrådet 

Færdig med deres kampagne om kvalitet i uddannelse. Der er blevet snakket med en masse studerende. 

Kampagnen blev sluttet af med Artistisk festival, hvor der var god deltagelse. Derudover er der afholdt 

forberedende kurser til eksamen, samt fagrådsaften der handlede om, hvordan man erhverver frivillige til 

fagrådene. 

 Oeconrådet 

NIL 

 

 Statsrådet 

Der er afholdt møder omhandlende ændrede studieordninger og hvad ændringerne kommer til at betyde for 

de studerende. Afholdt brokkedag. Der arbejdes på en omstrukturering internt i statsrådet. Derudover vil der 

blive arbejdet med feedbackinitiativer.  
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 Psykrådet 

Der planlægges ruspjece til kandidatstuderende. En del studerende har valgt at udskyde deres 

bacheloropgave til efter sommerferien pga. fremdriftsreformen træder i kraft. Dette giver udfordringer, i 

forhold til hvor mange pladser der er til vinteropstart. Der er derudover nedsat nyt forretningsudvalg.  

 JURrådet 

Planlagt rusuge til efter sommerferien. 

 Academic Business Council 

Ved at udarbejde ny kommunikationsstrategi. Derudover planlægges der bl.a. rusuge. 

 Communication Council 

Der arbejdes med rusugen og hvordan CC kan komme med ind i det. Der er derudover kommet nye 

medlemmer. En arbejdsgruppe arbejder med at fremme forholdene for udenlandske studerende. 

 Medicinerrådet 

Der er blevet snakket om økonomien i rådet. Fra efteråret 2016 skal 1/3 fra medicin tage på udveksling 

hvilket gør at der bl.a. bliver flyttet lidt rundt på nogle fag. Der arbejdes på reorganisering af 

medicinerhuset. 

 MFSR 

Der er afholdt brokkerunde.  

 BFU 

Afholdt møde med institutleder. Der er afholdt oprydningsdag. Fredag afholdes der aktionsdag. 

 DSR/ING 

Afholdt karrieredag hvor virksomheder har været inde og præsentere sig for studerende. Afholdt 

arrangement med Nepal og katastrofeområder som fokus. Der afholdes torsdagsoplæg/ingeniørdebatten. 

 MoGenS 

Der er kommet ny næstformand. Afholdt Poster-dag. Der planlægges studietur. På fredag er der 

grillarrangement, hvor man er velkommen til at deltage. 

 IGOR 

Der er udnævnt årets forelæser. I næste uge er der møde med institutleder. 

 

5.6. Andre 

 

6. Evt.  

SR deltager i Aarhus Pride den 6. juni.  
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7. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 2: Indsupplering til LUPUS 

 

LUPUS 

Levevilkår- og uddannelsespolitisk udvalg ved Studenterrådet. 

LUPUS er et af Studenterrådets politiske udvalg, som har til opgave at vedtage og beslutte 

uddannelsespolitik, levevilkårspolitik og koordinere arbejdet i Danske Studerendes Fællesråd. 

 

Ved spørgsmål kan udvalgsleder kontaktes Kirstine Josephine Wambui Mundia Mandrup 

Pedersen på 20 83 31 67 og Leon Rix Iversen på 61 70 14 68. 

 


