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Tidsplan frem til det konstituerende fællesrådsmøde 
 

Kære Fællesråd. 

 

Hermed indkalder den afgående Dirigentinstitution til konstituerende fællesrådsmøde d. 19. februar 

2015.  

 

Med første udsendelse følger, jf. Fællesrådets forretningsorden for rådsåret 2014, et udkast til 

forretningsorden for rådsåret 2015. Desuden er der vedhæftet bilag omkring de forskellige valg 

samt bilag til indkomne forslag omkring honorar til Forretningsudvalget og mødekalender for 

efteråret 2015. 

 

Med anden udsendelse følger, jf. forretningsordenen, et udkast til Studenterrådets arbejdsplan, 

Studenterrådets Forretningsudvalgs beretning, kommissorier for politisk(e) udvalg samt evt. 

indkomne forslag. 

 

Skriftlige opstillinger til Studenterrådets organer skal være Dirigentinstitutionen i hænde senest 

torsdag d. 5. februar kl. 12.00, såfremt de skal med i 2. udsendelse. Bemærk at det jf. Statuttens 

Appendiks C også er muligt at opstille ved at meddele sit kandidatur på mødet. Ønsker man at 

opstille in absentia skal opstillingen dog være skriftlig (det er således ikke muligt at få en anden 

person til at meddele ens kandidatur på mødet).  

 

Ændringsforslag til arbejdsplanen, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt. indkomne forslag 

skal, jf. forretningsordenen, sendes til Chefdirigenten senest 7 dage før mødet, altså inden torsdag d. 

12. februar kl. 12. Der kan ikke stilles ændringsforslag på det konstituerende fællesrådsmøde.       

 

Til det konstituerende fællesrådsmøde er der som sædvanligt mulighed for spisning under mødet. 

Ønsker man at deltage i spisningen, beder Dirigentinstitutionen om, at de enkelte fagråd melder det 

samlede antal deltagere ind til allan@sr.au.dk, hvor man samtidig gør opmærksom på eventuelle 

allergier og/eller særlige madvaner. 

 

Tidsplanen frem til det konstituerende fællesrådsmøde: 

Torsdag d. 5. februar: anden udsendelse 

Torsdag d. 12. februar: tredje udsendelse 

Torsdag d. 19. 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 til det første møde i det nye 

rådsår. 

 

Venlig hilsen 

Dirigentinstitutionen  
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17.15 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 – 17.40 

 

 

 

 

 

17.40 – 18.40 

 

 

 

 

 

 

18.40 – 19.40 

 

19.40 – 20.45 

 

 

 

 

 

 

 

20.40 – ???? 

 

 

 

Foreløbig dagsorden til konstituerende Fællesrådsmøde d. 19.02.2015 

Torsdag d. 19.02.15 kl. 17.15-22.00, Studenternes Hus, Mogens Ziegler Stuen. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Konstituering  

1.1 Optagelse af nye fagråd (O) 

1.2 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2015 (O) 

1.3 Valg af stemmetællere (O+B) 

1.4 Valg til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 1) 

     1.4.1 Valg af Chefdirigent 

     1.4.2 Valg af Førstedirigent 

     1.4.3 Valg af Andendirigent 

 

2. Formalia 

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 2) 

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 09.12.2014 (O+D+B) (Bilag 3) 

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

 

3. Årsrapport og beretning 

3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O) 

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2014 (O)  

3.3 Den Kritiske Revisions beretning (O) 

3.4 Godkendelse af Studenterrådets årsrapport (O+D+B) 

3.5 Godkendelse af Forretningsudvalgets beretning (O+D+B) 

 

Pause med aftensmad  

 

4. Retningslinjer for rådsåret 2015 

4.1 Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet (O+D+B)  

4.2 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B)  

4.3 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 4) 

4.4 Indkomne forslag 

     4.4.1 Honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg (O+D+B) (Bilag 5) 

     4.4.2 Forslag til mødekalender for Fællesrådet, efterår 2015 (O+D+B) (Bilag 6) 
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20.45 – 21.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.45 – 21.55 

 

21.55 – 22.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Valg 

5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 7) 

     5.1.1 Valg af Studenterrådets Formand  

     5.1..2 Valg af Studenterrådets Næstformand 

     5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg 

5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 8) 

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 9) 

5.4 Valg af 5 medlemmer til Studenterfonden af 1963 (O+B) (Bilag 10) 

5.5 Valg af 2 medlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse (O+B) (Bilag 11) 

5.6 Valg af 2 medlemmer til Valgudvalget (O+B) (Bilag 12) 

5.7 Valg af 1 medlem til AUS Idrætsudvalg (O+B) (Bilag 13) 

5.8 Valg til de politiske udvalg (O+B) 

     5.8.1 Valg af op til 13 menige medlemmer til AUPUS 

     5.8.2 Valg af op til 12 menige medlemmer til LUPUS 

 

6. Evt. 

 

7. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 1: Valg til Dirigentinstitutionen 

 

Dirigentinstitutionen 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 samarbejde 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 Valgkommissionen. 

Medlemmer af Dirigentinstitutionen må ikke holde mandater i Fællesrådet, sidde i 

Forretningsudvalget eller være en del af Den Kritiske Revision. Alle pladser er på valg. 

 

Spørgsmål til Dirigentinstitutionen kan rettes til Amalie eller Kåre. 

Amalie Andersen. Tlf: 26 74 22 84. Mail: dirigent@sr.au.dk 

Kåre Koch Rønnow: Tlf: 27 24 77 38. Mail: kaare.k.r.dk@gmail.com.  
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Bilag 2: Forslag til forretningsorden for Fællesrådet 2015  

 

§ 1 Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes med 4 ugers varsel af den afgående 

Dirigentinstitution til afholdelse ultimo februar.  

 

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.  
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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. Stemmeret 

kan kun udøves, hvis de også er mandatbærere i Fællesrådet. 

 

§ 4 Dirigenterne fastsætter afstemningsprocedurer mv.  

 

Stk. 2 Ved personvalg benyttes dog altid skriftlig afstemning  

 

§ 5 Enkelte punkter på dagsordenen kan efter Fællesrådets beslutning behandles for lukkede døre, 

hvorved alene medlemmer af Fællesrådet, Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen 

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.  
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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. appendiks 

D.  
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Bilag 3: Referat fra ordinært fællesrådsmøde d. 09.12.2014  

 

1. Formalia (O+D+B) 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum 

Kristina Christensen (ARTS), Niels Dahl (ARTS), Sissel Sørensen (ARTS), Jeppe Kaas (ARTS), Ellen 

Madsen (ARTS), Kirstine Pedersen (ARTS), Søren Sørensen (ARTS), Lea Kvist (ARTS), Sune Rønnow 

(ARTS), Andreas Olesen (ARTS), Laura Petersen (ARTS), Martin Duus (Oecon), Christian Hansen (Oecon), 

M. L. Tulle Mouridsen (Stats), Sana Doost (Stats), Marie Thuesen (JUR), Anders Pihlkjær (JUR), Patrick 

Sørensen (JUR), Emil Outzen (CC), Karen Nebel (CC), Jonatan Damsgaard (Mediciner), Julius Hvidt 

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

(BFU), Dannie Lehmann (DSR/IHA), Laura Ryø (MoGenS) og Klaus Bæk Pedersen (IGOR).  

29 mandater fra 4 hovedområder. Qourum er konstateret.  

 

1.2 Godkendelse af referat fra den 20. november 2014 (Bilag 1) 

Referatet er godkendt. 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden 

ARTS: kan man få en orientering fra FU omkring valgresultatet. Dette placeres under ”Meddelelser, Andre 

”.  

Dagsordenen er godkendt.   

 

1.4 Valg af stemmetællere 

Mads Hareskov og Sara Hark er valgt til stemmetællere pr. akklamation.  

 

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

2.1 Statutændringer (Bilag 2 og Bilag 3) 

1. Afstemningsprocedure:  

For: 29 

Imod: 0 

Blank: 0 

Ændringen er vedtaget. 

 

2. Formalia 

Forslag 1 springes over, da forslaget vedrører en ændring af §§ 45 og 46, hvilket kræver vedtagelse ved 

enstemmighed. Forslaget er således faldet ved mødet den 20. november, da der var én imod. Havde dette 
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ikke været tilfældet, havde Dirigentinstitutionen indstillet til, at forslaget stemtes ned på dette møde, da de på 

sidste møde blev bekendt med, at det kan skabe problemer at ændre i paragrafnumrene.     

 

Forslag 2: 

For: 29  

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget er vedtaget 

 

Forslag 3:  

For: 29 

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget er vedtaget 

 

Forslag 4: 

For: 29 

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget er vedtaget 

 

3. Sætningskonstruktion 

For: 29 

Imod: 0  

Blank: 0 

Forslaget er vedtaget 

 

4. Datoer 

Forslag 1: 

For: 29 

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget er vedtaget 
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Forslag 2: 

For: 29  

Imod: 0  

Blanke: 0 

Forslaget er vedtaget 

 

5. Stavefejl 

For: 29 

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget er vedtaget 

 

6. Kommafejl 

For: 29 

Imod: 0 

Blanke: 0 

Forslaget er vedtaget 

 

2.2 Budget 2015 (Bilag 4) 

Budget 2015 er godkendt. 

 

2.3 Fagrådsforsamling  

Sune fortæller om fagrådsforsamling, et forum for erfaringsudveksling fagrådene imellem. Hvad synes 

fagrådene om dette? Der bliver forslået ”open space”, der ikke forventes at have været prøvet før, da det jo er 

ret pædagogisk. Forretningsudvalget går videre med det og tager teten. Man kommer nok til at starte med et 

forum for fagrådene med mulighed for at udvide.   

 

3. Meddelelser (O) 

3.1 Forretningsudvalget 

Akkrediteringskonference: kører hovedområderne ordentlig? God nok kvalitet?  Den 31. januar finder 

konferencen sted kl. 12-18.  

Der sendes en analyse ud fra Analyse og Tal, som DSF har nedsat. Spred den! (link: 

http://limesurvey.ogtal.dk/542283/) 

På mandag den 15. fra 14-16 er der æbleskriver og gløgg på styrelsen, vi holder juleafslutning.  
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3.2 Andre 

FU om valgresultat og –evaluering. Resultatet er, som FU ser det, rigtig godt. Valgkommissionen har 

evalueret. Valgkommissionen samler alle fagrådenes evalueringer, som bliver sendt ud i løbet af weekenden. 

Endvidere har kandidater og valgkampsansvarlige evalueret, FU gør det i morgen, valgudvalget gør det i 

morgen. Man finder, at det vil være dobbeltkonfekt at evaluere i Fællesrådet.  

 

4. Evt. 

 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 4: Forslag til retningslinjer for Den Kritiske Revision  

 

Det indstilles, at Den Kritiske Revision udover at følge statutten (som er citeret nedenfor) skal 

aflægge en halvårsberetning til Fællesrådet på et møde i efterårssemesteret i rådsåret 2015. 

 

Forslagsstiller: Afgående Forretningsudvalg 

 

Motivation: Vi synes, det er god praksis, at Den Kritiske Revision fremlægger deres overvejelser 

efter begge deres årlige økonomigennemsyn. Vi har dog ændret, at det skal være det første møde i 

efterårssemestret, da fleksibilitet nogle gange er godt, og vi sidste år havde problemer med at få 

regnskabet klar i tide. 

 

”Kapitel 11 Den Kritiske Revision 

§ 38 Af og blandt Fællesrådet vælges et antal kritiske revisorer, dog minimum 2, til løbende at føre 

tilsyn med Studenterrådets økonomi samt udøve et kritisk skøn over de foretagne økonomiske 

dispositioner. Valget og de nærmere forhold for de kritiske revisorers virke fastlægges på det 

konstituerende fællesrådsmøde. 

 

Stk. 2 

De kritiske revisorer skal indkaldes af Generalsekretæren til to årlige gennemsyn af 

Studenterrådets økonomi. Revisorerne kan derudover fordre sig alle oplysninger og aktstykker 

meddelt. 

 

Stk. 3 

Den Kritiske Revision skal aflægge en afsluttende rapport til Fællesrådet på det konstituerende 

møde. 

 

Stk. 4 

De kritiske revisorer kan ikke være medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg, 

Dirigentinstitutionen eller være ansat på Sekretariatet.” 
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Bilag 5: Forslag til honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg 

 

Det indstilles hermed, at Studenterrådets Forretningsudvalg i rådsåret 2015 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 rådsårene 2013 og 2014, hvilket anses som passende. 

Desuden har det afgående Forretningsudvalg afsøgt mulighederne for at hæve honoraret, men det 

vurderes til ikke at være muligt. 
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Bilag 6: Forslag til mødekalender for Fællesrådet, efterår 2015 
 

 

Forretningsudvalget foreslår følgende datoer for afholdelse af fællesrådsmøder i efteråret 2015: 

 

 Torsdag d. 24. september: Ordinært fællesrådsmøde 

 

 Torsdag d. 12. november: Ordinært fællesrådsmøde 

 

Forslagsstiller: Det afgående Forretningsudvalg 

 

Motivation: Forrentningsudvalget mener, at det er optimalt at have et møde i ultimo september og et 

i medio november. Derfor har vi foreslået datoer, som passer med dette. 
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Bilag 7: Valg til Forretningsudvalget 

 

Forretningsudvalget er Studenterrådets daglige og arbejdende ledelse og består af en formand, en 

næstformand og op til fem menige medlemmer. Forretningsudvalgets opgaver varierer meget og 

fordeles internt, men det 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 fredagsbar, studenterhåndbogen, samarbejdet med kommunen, 

eksterne bestyrelsesposter, samarbejdet i DSF og administration af de politiske udvalg. Alle pladser 

er på valg.  

 

Spørgsmål til Forretningsudvalget kan rettes til Allan Vesterlund eller Sune Koch Rønnow: 

Allan Vesterlund. Tlf: 28 60 99 96. Mail: allan@sr.au.dk 

Sune Koch Rønnow. Tlf: 60 14 57 14. Mail: sune@sr.au.dk 
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Bilag 8: Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen  

 

Valgkommissionen er overordnet ansvarlig for Studenterrådets deltagelse i valgene til de styrende 

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. 

 

Spørgsmål til Valgkommissionen kan rettes til Kåre eller Sune. 

Kåre Koch Rønnow: Tlf: 27 24 77 38. Mail: kaare.k.r.dk@gmail.com 

Sune Koch Rønnow: Tlf: 60 14 57 14. Mail: sune@sr.au.dk 
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Bilag 9: Valg af mindst 2 kritiske revisorer 

 

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 gennemsyn 

af Studenterrådets økonomi. Revisorerne kan derudover fordre sig alle oplysninger og aktstykker 

meddelt. Der skal til Den Kritiske Revision vælges mindst to medlemmer, og der afholdes cirka 2 

møder om året. 

 

Spørgsmål til Den Kritiske Revision kan rettes til Charlotte (Den nye generalsekretær). 

Charlotte Stark: Tlf: 26 23 61 45. Mail: general@sr.au.dk 
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Bilag 10: Valg af 5 medlemmer til Studenterfonden af 1963 

 

Studenterfonden af 1963 administreres af Studenterrådet og giver økonomisk støtte til 

studenterpolitiske, faglige og sociale initiativer på Aarhus Universitet. I særlige tilfælde ydes også 

støtte til aktiviteter, der også omfatter andre uddannelsessøgende end studerende ved Aarhus 

Universitet. Studenterrådets Formand er også Formand for fondens bestyrelse. 

Fællesrådet skal vælge 5 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsens mødeaktivitet er begrænset. 

 

Spørgsmål til Studenterfonden af 1963 kan rettes til Allan Vesterlund. 

Allan Vesterlund. Tlf: 28 60 99 96. Mail: allan@sr.au.dk 
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Bilag 11: Valg af 2 medlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse 

 

Studenterhusfonden af 1991’s (herfra forkortet SHF) bestyrelse varetager SHFs virksomhed. SHF er 

den største kantinedriver på universitetet og har ligeledes mange aftaler med fredagsbarer. 

Bestyrelsens arbejde går væsentligst ud på at sikre fondens økonomi og personaleforhold. 

 

Fællesrådet skal vælge 2 medlemmer og minimum 1 suppleant. Både bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter forventes at deltage i formøder. 

 

Spørgsmål til SHFs bestyrelse kan rettes til Charlotte (Den nye generalsekretær) 

Charlotte Stark: Tlf: 26 23 61 45. Mail: general@sr.au.dk 
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Bilag 12: Valg af 2 medlemmer til Valgudvalget 

 

Udvalget har til opgave at bistå rektor med tilrettelæggelsen og afholdelsen af de valg, der skal 

afholdes i henhold til universitetsloven og Aarhus Universitets vedtægt. Valgudvalgets formand 

fastsætter efter bemyndigelse fra rektor og efter drøftelse i udvalget de nærmere regler om valgenes 

afholdelse og fastsætter de nødvendige frister.  Fællesrådet skal til Valgudvalget vælge 2 

medlemmer og 2 suppleanter. Der afholdes cirka 5 møder. 

 

Spørgsmål til valgudvalget kan rettes til Kåre eller Sune. 

Kåre Koch Rønnow: Tlf: 27 24 77 38. Mail: kaare.k.r.dk@gmail.com 

Sune Koch Rønnow: Tlf: 60 14 57 14. Mail: sune@sr.au.dk 
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Bilag 13: Valg af 1 medlem til AUS Idrætsudvalg 

 

Idrætsudvalget er Aarhus Universitets-Sports (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 kontorets drift. Idrætsudvalget består af en formand, udpeget af rektor på Aarhus 

Universitet, fire bestyrelsesmedlemmer, som vælges blandt repræsentanter fra de 14 

medlemsklubber og et medlem, udpeget af Fællesrådet. 

 

Spørgsmål til Idrætsudvalget kan rettes til Sissel. 

Sissel Sørensen: Tlf: 28 51 65 59. Mail: sissel@sr.au.dk 

 


