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Tidsplan frem til fællesrådsmødet 
 

Kære Fællesråd, 

 

Da budgettet ikke vedtages på mødet i december, så vil vi ikke holde et fællesrådsmøde, men der vil 

være julefrokost med hygge, oplæg og workshops. 

 

På dette møde skal vi snakke om Univalg, Servicestrategi, kommissorieudvalg og mødekalender. 

Der vil også være oplæg. 

 

Hvis man ønsker at indsende skriftlige ændringsforslag til servicestrategien, skal de indsendes 

senest d. 28. oktober for at komme med i tredje udsending.   

 

 

Tidsplanen frem til fællesrådsmødet: 

Onsdag d. 29. oktober: Tredje udsending 

Onsdag d. 5. november: Fællesrådsmøde 

 

Som altid er I velkommen til at indsende spørgsmål og kommentar til dirigent@sr.au.dk. 

 

Vi, i Dirigentinstitutionen, glæder os meget til at se jer til mødet. 

 

Venlig hilsen 

Dirigentinstitutionen 
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Foreløbig dagsorden til Fællesrådsmøde d. 5. november. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1. Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

1.2. Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 25. september (O+D+B)  

(Bilag 1) 

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

 

2. Sager til behandling 

2.1. Mødekalender for december og 2016 (Bilag 2) (O+D+B) 

2.2. Univalg (O) 

2.3. Nedsættelse af Kommissorieudvalg (Bilag 3)(O+B) 

2.4. Servicestrategi (Bilag 4) (O+D) 

 

Pause 

 

2.5 Vedtagelse af Servicestrategien (B) 

 

 

3. Oplæg (O+D) 

3.1. Ph.d. Politik, univalg og Northside (Bilag eftersendes) (O) 
 

4. Meddelelser 

4.1. Forretningsudvalget (O)  

4.2. AUPUS (O)  

4.3. LUPUS (O)  

4.4. Fagrådsrunden (O) 

4.5. Andre 

 

5. Evt. 

6. Mødeevaluering (uden for referat) 

 

  

19.15-19.30 

 

 

 

 

19.30-20.35 

 

 

 

 

20.35-20.45 

 

20.45-21.00 

 

21.00-21.25 

 

21.25 -21.50 

 

 

 

 

 

21.50-21.55 

21.55-22.00 
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Bilag 1: Referat fra det ordinære Fællesrådsmøde d. 25.09.15 
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Mandatbærer: Ebbe Chr. (Artsrådet), Kirstine Pedersen (Artsrådet), Carina Nielsen (Artsrådet), Jeppe kaas 

(Artsrådet), Pernille Madsen (Artsrådet), Rikke Rode (Artsrådet), Andreas Petersen (Artsrådet), Alice Sahinkuye 

(Artsrådet), Daniel Slater (Artsrådet), Andreas (Artsrådet), Tulle Mouridsen (Statsrådet), Martin Duus (Oecon), 

Rasmus S. Bendixen (Psykrådet)(Kommet under mødet ), Nikola Stankovic (Medicinerrådet), Julius Hvids 

(Medicinerrådet), Majurun (Medicinerrådet), Lauge (MFSR), Eske (MFSR), Jesper Simonsen (MFSR), Andreas 

Kristensen (DSR/ING), Dannie (DSR/ING), Daniel (DSR/ING), Laura (MoGenS), Klaus Pedersen (IGOR), Joachim 

(ABC), Rasmus (CC). 

 

Suppleanter: Mads Warming (BFU), Amalie Andersen (Psykrådet), Mads Jørgensen (Statsrådet), Julie Andersen (Arts) 

Sune Koch Rønnow (Artsrådet). 

 

Der er 30 til stede fra 4 hovedområder og quorum er konstateret. 

 

Tilstedeværende: Sanne Larsen (MoGenS), Leon Iversen (Statsrådet), Rasmus Slot (AAU-SD), Esben (AAU-SD), Sarah 

Junge (Statsrådet), Sana Doost (FU), Mads H. (FU), Kasper (FU), Bertil Andersen (FU), Charlotte Stark 

(generalsekretær), Kåre Koch Rønnow (chefdirigent), Lieve Vermeulen (2. dirigent), Esben Andersen (1. 

dirigent)(Kommet under mødet ). 

 

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

Referatet er godkendt. 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Dagsorden er godkendt uden ændringer. 

 

1.4 Valg af stemmetæller 

Leon (Statsrådet) og Esben (AAU-SD) 

  

2. Sager til behandling 

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

Charlotte gennemgik Statusregnskabet. 

De kritiske revisorer havde følgende kommentarer: 

 Vi skal genoverveje, hvordan vi budgettere med Northside 

 Delfinen er problematisk, og der er lige nu et ret stort underskud 

 AU skal blive bedre til at levere tal i fremtiden 
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 Det er ærgerligt med de 60.000 kroner i glemte regninger 

 FU skal lære at styre deres receptionsbudget 

 I stedet for at lave et resultat regnskab, så kan der laves et forecast 

 Man skal have en udvidet forsikring ved DSFI. 

Der var følgende kommentarer fra Fællesrådet: 

 Aktivitetspuljen og markedsføringspuljen er unaturligt lavt, da man er bagud på behandlinger. Det er 

Forretningsudvalgets vurdering, at det er mere sandsynligt, at vi som minimum får brugt hele puljen. 

 Der blev spurgt til, hvorfor vi ikke har sendt den tabte debitor til inkasso 

o Det var desværre en mundtlig aftale, som vi ikke kunne sende til inkasso 

 Der blev spurgt ind til skaderne på bilen med hensyn til DSFI og forsikringsforhold 

o Vi forsikrer biler og frivillige til DSFI 

2.2 Universitetsvalget 2015 

     2.2.1 Præsentation af spidskandidaterne (Bilag 3 og 4) (O) 

Sarah Junge præsenterer sig selv. Se bilag.  

Lieve Vermeulen præsenterer sig selv. Stiller op til bestyrelsen for første gang. Se bilag. 

 

     2.2.2 Valgkampsgrundlag (Bilag 5) (O+D) 

Kåre Rønnow fortæller om valgkampsgrundlaget og gennemgår bilag. 

Spørgsmål/kommentarer til grundlaget: 

Der er ingen kommentarer. 

 

     2.2.3 Valgkampsbudget (Bilag 6) (O+D) 

Mads H. fra FU fortæller om budgettet. Se bilag.  

Der er i år 60.000 at føre valgkamp for. Fagrådspuljen er i år forøget til 16.000. Det har været en prioritet, at denne 

post skulle være så stor som mulig, så fagrådene har noget at arbejde med. 

Valgboder/kaffeaftalen. Denne post er en central del af vores valgkamp. Denne post er derfor sat op til 20.000. 

Forplejning. Denne post er også forøget i forhold til sidste år. I selve valgugen er der mad til de kernefrivillige i 

Studenterrådet. Dette virkede godt sidste år, så derfor er denne post vedholdt i år. 

 

Spørgsmål/kommentarer:  

Merchandise. Vil man ikke have merchandise i år, da posten er sat til nul i år? Svar. Disse vil skaffes gennem 

ansøgning af fagrådspuljen. Kommentar: Det er ærgerligt, at man tage det fra fagrådene, da det er en pulje som 

fagrådene ellers ville kunne råde over. Svar: Det skal sige, at pengene der ellers ville have været lagt i merchandise er 

ført en til en over i fagrådene. 

 

Der gøres opmærksom på, at budgettet skal ses som et udkast fra valgkommisionen.  

 

 

     2.2.4 Godkendelse af liste- og valgforbund (Bilag 7) (O+D+B) 
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Kåre Rønnow fortæller om valgforbundet. Se bilag.  

I år er der ændringer. Der er en prioriteret liste med spidskandidater og to suppleanter. 

Kommentar: Hvem vil så blive suppleanter? svar: Joachim og Sune. 

Kommentar: Hvordan sikker man at suppleanter ikke sprænger listen? Svar: Det er kun de to spidskandidater der fører 

valgkamp. 

Kommentar til listen: 

Der står følgende 

MFSR (Fysik og Kemi) – Studenterrådet på Matematik og Datalogi 

MFSR (Matematik og Datalogi) – Studenterrådet på Fysik og Kemi 

Dette skal rettes til: 

MFSR (Fysik og Kemi) – Studenterrådet på Fysik og Kemi 

MFSR (Matematik og Datalogi) – Studenterrådet på Matematik og Datalogi 

 

Listen er helt sikkert ikke fyldestgørende endnu i sin nuværende form. Derfor er en del af valgkommissionens indstilling, 

at man giver FU råderum til at ændre navne på listerne.  

 

Afstemning: FU får råderum til at ændre navne på listerne: 

Alle stemmer for. Indstillingen er vedtaget. 

 

     2.2.5 Nedsættelse af valgkampsgruppe (Bilag 8) (O+D+B) 

Mads fortæller om valgkampsgruppen. I forbindelse med valget skal der nedsættes en valgkampsgruppe (bestående af 

en repræsentant fra hver fagråd, der skal hjælpe til med at koordinere valget). Der ses gerne en valgkampsansvarlig fra 

hvert fagråd. Man deltager i valgkampsmøder, og bliver kontaktperson i valgugen.  

I pausen er der mulighed for at tilmelde sig på en liste ved dirigentinstitutionen.  

 

2.3 Ændring af mødekalender (Bilag 9) (O+D+B) 

Mødet i november ligger lige før politikkonference. Der indstilles til at datoen flyttes til 5. november.  

Afstemning: Flytning af dato for næste fællesrådsmøde den 5. november: 

Alle stemmer for. 

 

Pause 

Der er blevet afleveret to mandater og udleveret et til Psykrådet. 

 

2.3 Hyttetur (Bilag 10) (O+D+B) 

Kirstine og Kasper fra FU fortæller om hytteturen. 

Bussen kører 16.30. Mødetid 16.15.  

DSF kommer og holder oplæg om bl.a. internationalt arbejde i DSF. 

Det koster 30 kr. at komme med. Man melder sig til ved at skrive til Kirstine fra FU senest i løbet af den 25. september.  
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Indstilling fra FU. At hytteturen kommer til at ligge i samme weekend hvert år, så der kan forudbestilles til flere år 

frem.  

Afstemning: Alle stemmer for. Indstillingen er dermed vedtaget. 

 

2.4 Studentermøde (Bilag 11) (O+B+D) 

Bertil og Sune fra FU fortæller om studentermødet. Se bilag. 

På fællesrådsmødet skal det vedtages, hvilken sag man vil tage med til mødet. 

 

Der er følgende forslag: 

1. Talentforløb 

2. Ministerens lancerede besparelser 

3. Studiemiljø (fysisk) 

4. Læringscentre 

5. Nyt punkt stillet på mødet. Fokus på internationalisering 

Spørgsmål/kommentarer: 

 Er der nogle af forslagene, FU tror er bedre at tage med end andre? Svar: ministerens besparelser bliver svær 

at tage med, da der skal dykkes ned i budgettet. Det kan blive en stor opgave at tage dette emne med. De andre 

kan være lettere at have med. 

 Nyt forslag fremlagt på mødet: Fokus på internationalisering. Der skal laves bedre samarbejdsaftaler med 

internationale universiteter. Det er særlig vigtigt nu med fremdriftsreformen, at man kan få de fag med hjem 

man har brug for i sin uddannelse. Derfor er det vigtigt, at der øremærkes midler til dette område. 

 

Afstemning (Alle må stemme flere gange): 

1. 17 stemmer 

2. 0 stemmer 

3. 8 stemmer 

4. 24 stemmer 

5. 9 stemmer 

 

Afstemning. (Alle har kun én stemme): 

1. 16 stemmer 

4. 12 stemmer 

 

Forslag nummer 1:Talentforløb er hermed valgt med 16 stemmer i alt. 

 

Der skal nu vælges en fællesrådsrepræsentant der skal med på mødet. Man er med til at forberede emnet, deltager i et 

formøde og er selvfølgelig med til selve mødet også. 

 Daniel (Artsrådet) er valgt pr akklamation. 

 

2.5 Oplæg og Workshops (bilag eftersendes) (O+D) 
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 AU økonomi 

 Kampagne: Fremdriftsreformen 

 Oplæg fra Martin på økonomi om den Den gyldne pegepind (feedback til forelæser) 

 AU valg: hvordan man kan optimere valgprocessen. 

 

2.7 Indsupplering til LUPUS (Bilag 12) (O+D+B) 

Kirstine fortæller kort om LUPUS, og de opgaver der arbejdes med i øjeblikket. Næste møde er den 8. oktober. Der er 5 

ledige pladser i LUPUS. 

Emil Outzen  

Andreas Kristensen (DSR/ING) 

 

2.8 Indsupplering til AUPUS (Bilag 12) (O+D+B) 

Sarah fortæller om AUPUS. Der er én plads ledig i AUPUS.  

Der er en skriftlig opstilling fra Emil (der ikke selv er tilstede på mødet).  

På mødet stiller Majuran også op. Majuran vil gerne slå et slag for tværfagligheden blandt studierne. 

Joachim motiverer for Emil, da Emil ikke selv er fysisk til stede ved afstemningen. 

 

Afstemning: Der foretages anonym afstemning med stemmetællere. 

Resultat: Majuran er valgt til AUPUS 

 

3. Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

Sune fortæller: I FU har der bl.a. været arbejdet med studiestartspakker, DSFI og Studiemesse og nu er der gang i 

planlægningen af hyttetur. 

Den 13-15 november er der politikkonference. Ved henvendelse til FU er det muligt at afhente gratis studiekalendere og 

stofposer med Studenterrådets tryk. 

 

3.2 AUPUS (O) 

Mads H. fra FU fortæller om AUPUS. Man er i gang med at opdatere politikpapir om studiemiljø. Man vil i løbet af 

året arbejde med studienævnene og sætte fokus på, hvad der sker rundt omkring i de forskellige studienævn. Info 

kommer ud i nyhedsbrev. Næste AUPUS møde handler om talentforløb og ligger den 1. oktober fra 16-18 (torsdag). 

Man er velkommen til bare at komme og være med. 

 

3.3 LUPUS (O) 

Sidens sidst har man haft travlt med bl.a. at være på SR bod på studiemessen og LUPUS havde også en bod på DSFI. 

Nu er man så i gang med en kampagne imod fremdriftsreformen. Kampagnen kører til 2. oktober og består af en masse 

kantineture. Her kan man bl.a. makulere fremdriftsreformen. Der indsamles breve med studerende oplevelser af 

fremdriftsreformen. Senere efter kampagnen kigges der på samarbejde med DSF angående besparelser på 

uddannelsesområdet. Næste møde er 8. oktober klokken 16.15. 
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3.4 Fagrådsrunde (O) 

Artsrådet: Det var planen at der skulle have været gennemført studieworkshops med ledelsen, men disse er blevet 

bremset af, at der er gennemført fyringer i ledelsen på ARTS. Til sidste Artsrådsmøde var den nye dekan på besøg og 

fortalte om fremtiden for Arts. På mødet er der kommet nyt FU. 

Oecon: Har været beskæftiget med bl.a. studiestart for de nye studerende og man er ved at arrangere Tour de forening 

på Fuglsangs Allé. 

Statsrådet: Den 8. oktober er der generalforsamling. Der har været afholdt introarrangement for nye studerende, hvor 

der blev fortalt om hvad Statsrådet arbejder med. 

Psykrådet. Der har været afholdt kandidatdag, for de studerende der kommer fra andre uddannelsessteder end AU. Det 

gik godt, og der var gode tilbagemeldinger. Der er afholdt semesteret første psykrådsmøde, der var vel besøgt. Der blev 

bl.a. snakket om psykrådets synlighed.  

Jurrådet: - 

ABC: Der planlægges en til to arrangementer for de holdrepræsentanter der er startet her efter rusugen. Derudover er 

der arbejdet på at få lokalebooking til at fungere bedre da det har været et problem. 

CC: - 

Medicinerrådet: Der har været konstituerende møde for tre uger siden. De har været en sag hvor cpr numre blev lagt 

ud på BB. 

MFSR: Der gennemføres introduktion for nye studerende. De går tilbage fra kvartersordning til semesterordning. 

BFU: Der afholdes generalforsamling den 8. oktober.  

DSR: De har været repræsenteret på Island. Der har været gennemført workshops, der har givet god brugbar feedback. 

De har været repræsenteret ved festugen. Tirsdag er der stormøde. Her gennemføres der en konkurrence om ændring af 

navn. 

IGOR: Lige fået overdraget ansvaret for kandidatlæsesalen. Pt. er de derfor i gang med at udarbejde retningslinjer for 

brug af salen. Mandag gennemføres første fagrådsmøde i det nye semester. Der har været gennemført introduktion for 

nye studerende. 

MoGenS: Der er gennemført introduktion for nye studerende. Afholdt arrangement om uddannelsesophold. Der 

planlægges studietur.  

 

3.5 Andre (O) 

4. Evt. 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 2: Mødekalender for december og rådsåret 2016 

 

Efter at have kigget statutten igennem, så er det ikke muligt at vedtage budgettet på mødet i december, og 

derfor er der ingen grund til at holde fællesrådsmøde d. 10. december, der vil dog stadig være julefrokost d. 

10. med nogle oplæg, hygge og workshops. 

Tilmelding til julefrokost skal ske til: Bertil@sr.au.dk senest d. 2. december. 

 

Vi dirigenter har også kigget på næste år og foreslår derfor en mødekalde for 2016 med disse fire ud over 

konstituerende fællesrådsmøde: 

d. 7. april  

d. 12. maj 

d. 22. september 

d. 10. november 

mailto:Bertil@sr.au.dk
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Bilag 3: Nedsættelse af kommissorieudvalg 

Nedsættelse af kommissorieudvalg 

 

I følge Statuttens §31 skal der på det sidste fællesrådsmøde inden det konstituerende  

fællesrådsmøde nedsættes et Kommissorieudvalg:  

 

§ 31 

Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på sidste møde inden næste konstituerende 

Fællesrådsmøde. Udvalget skal sammensættes af mindst et medlem fra hvert af det igangværende rådsårs 

udvalg, samt yderligere et antal medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige valgområder. 

Udvalgets formand er Studenterrådets formand eller næstformand efter indstilling fra Studenterrådets 

Forretningsudvalg. 

 

§ 32 

Kommissorieudvalget er ansvarlig for at udarbejde forslag til kommissorier for det næste rådsårs ønskede 

udvalg, samt at sikre kontinuitet i de politiske udvalg, Kommissorieudvalget nedsætter. 

 

Stk. 2 

Kommissorier skal minimum indeholde sagsområde, beføjelser, arbejdets omfang, samt krav til 

sammensætning. 

 

Indstilling: 

 

Dirigentinstitutionen indstiller, at Fællesrådet nedsætter et udvalg bestående af en repræsentant fra 

AUPUS, en repræsentant fra LUPUS, en repræsentant fra formandsskabet samt mindst 4 og maks. 6 

repræsentanter valgt på Fællesrådsmødet den 5.11 2015. De 4-6 repræsentanter skal komme fra mindst 3 

forskellige valgområder (hovedområder), og der må maks. vælges to fra samme.  

 

Dirigentinstitutionen indstiller desuden, at AUPUS, LUPUS og formandsskabet melder deres repræsentanter 

til Dirigentinstitutionen ved først mulige lejlighed. 

 

Såfremt Fællesrådet godkender indstillingen, så vil følgende valg træde i kraft. 

Forretningsudvalget indstillinger en fra formandsskabet. 

AUPUS og LUPUS indstilling hver en blandt sig. 
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Bilag 4: Servicestrategi 2012-2016 

 

Indledning 1 

Studenterrådet er en organisation præget af stor personaleudskiftning, og en mangel på en langvarig plan for udviklingen af 2 
Studenterrådets service aktiviteter. Denne strategi skal bidrage med den nødvendige kontinitutet, selv med store 3 
personaleudskiftninger, samt sikre at der er en fælles retning for Studenterrådets service aktiviteter.  4 

Strategien har endvidere til formål, at klargøre hvordan de enkelte aktiviteter bidrager til det overordnede formål, samt fastlægge 5 
hvilke rammer de enkelte aktiviteter arbejder indenfor.  6 

Der indledes med, at definere Studenterrådets service formål, herefter en beskrivelse af hvordan sekretariatet skal ses i sammenhæng 7 
med strategien og service aktiviteterne.  8 

Dernæst kommer der en beskrivelse af, hvordan den brugte strategimodel skal forstås, og herefter hvert enkelt serviceaktivitets strate-9 
gi. Dette leder hen til de overordnede målsætninger for Studenterrådets service aktiviteter. Der afsluttes med et kort afsnit om 10 
varighed og overgangsstemmelser for denne strategi.  11 

 12 
Studenterrådets service formål 13 
Studenterrådet arbejder både med politiske- og serviceaktiviteter for de studerende. En helt distinkt og dækkende opdeling mellem 14 
disse to former for aktiviteter er dog ikke troværdig, idet politik kan rumme serviceaspekter og meget af Studenterrådets service til de 15 
studerende er meget politisk. Den følgende servicestrategi har til formål, at afdække hvad formålet med Studenterrådets enkelte 16 
aktiviteter er, hvilke dele af dem der rummer service, og hvilke der bidrager til organisationens politiske aktiviteter. For tydeligere at 17 
kunne indplacere den enkelte aktivitet i Studenterrådets organisation som helhed er det vigtigt, at afdække et generelt formål med den 18 
service der udføres. Her opereres med et direkte og et indirekte niveau. 19 

Det direkte formål med Studenterrådets service er, at bidrage til og styrke de studerendes sociale, økonomiske og faglige interesser. 20 
Det er formålet med alle Studenterrådets aktiviteter, og fremgår af statuttens § 2. Det er således den ramme de enkelte aktiviteter 21 
læses ind i. Nedenfor vil det blive demonstreret, hvordan det enkelte projekt bidrager til opfyldelsen af disse overordnede formål. 22 

Det indirekte formål med Studenterrådets service er, at bidrage med platforme og økonomi til de øvrige, især politiske aktiviteter. 23 
Dette gøres udfra at skabe ressourcer og platforme til det politiske arbejde. Service kan komme bredt ud, og når det er tilfældet skal 24 
det udnyttes til at kommunikere politik, og skabe penge og rum til Studenterrådets politiske arbejde. 25 

 26 
Sekretariatet  27 
Bidrager til formål 28 
Sekretariatet er på mange måder det organisatoriske og administrative maskinrum i Studenterrådet.  29 

Administrativt står sekretariatet for SRs bogføring, økonomistyring, lønudbetaling, ansættelsesforhold og en række andre centrale 30 
opgaver, der er vigtige for Studenterrådet som organisation. 31 

Organisatorisk står Sekretariatet for at organisere og lede SRs serviceprojekter i overensstemmelse med målsætningerne, og ram-32 
merne specificeres i denne strategi. Sekretariatet fungerer således som det samlende knudepunkt for en række projekt-services, der 33 
understøttes af Sekretariatets tværgående kompetencer, herunder salg, kommunikation og grafik.  34 

Sekretariatet kan således ses både som en administrativ stabsfunktion, der understøtter alt SRs service, og samtidig yder administra-35 
tivt støtte til det politiske arbejde med omdrejningspunkt i Forretningsudvalget og de politiske udvalg. Dette frigør tid og arbejdskraft 36 
for FU, og samtidig udgør det en politisk ressource igennem Sekretariatets kompetencer inden for kommunikation og grafik. 37 

Rammer 38 
Sekretariatet er placeret på Studenterrådets gang i Studenternes Hus, og fungerer med udgangspunkt herfra. Sekretariatet er således 39 
også placeret, så det er det naturlige kontaktpunkt for fysiske henvendelser til Studenterrådet. 40 

Alle fastansatte på Sekretariatet har adgang til egen arbejdsplads med opdaterede IT-faciliteter til rådighed, og er alle ansat på 41 
overenskomst fastsat på baggrund af deres arbejdstype og mængde i hele deres ansættelsesperiode. 42 

Målsætninger 43 
At sikre balancen mellem de tilgængelige ressourcer på sekretariatet, og det samlede ressourcebehov på baggrund af den fastlagte 44 
strategi. 45 

Hvert projekt og hver aktivitet, som foretages af SR har ressourcemæssige konsekvenser for sekretariatet i form af en ændring i be-46 
hovet for administration, kommunikation, organisering og opgaveløsning.  47 
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Det er således vigtigt, at der løbende tilpasses mængde og type af ressourcer tilgængeligt på Sekretariatet, så de er i overensstem-48 

melse med både servicestrategiens målsætninger, udviklingen i SRs politiske arbejde og de enkelte sekretariatsmedarbejderes ønsker 49 

og evner. 50 

 51 
Modellen 52 
Studenterrådets service strategi er opbygget som et ”strategihus”, hvor der nederst i ”fundamentet” beskrives de grundlæggende 53 
formål, der er med Studenterrådets service aktiviteter. Det ses af nedenstående figur, at der er tale om både direkte og indirekte 54 
formål, jf. afsnittet om Studenterrådets service formål.  55 

Hver enkelt aktivitet bygger derefter oven på dette ”fundament” i søjler, hvor første rektangel beskriver hvordan aktiviteten bidrager 56 
til formålet, anden rektangel beskriver rammerne, og tredje og sidste rektangel beskriver de enkelte målsætninger for den pågældende 57 
aktivitet. 58 

Øverst er ”taget” hvor de overordnede målsætninger er beskrevet.  59 

De næste afsnit uddyber hver enkelt aktivitets strategi, som så fører hen til de overordnede målsætninger. 60 

Se figur i 100 % størrelse bagerst i dokumentet.  61 

 62 
 63 
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 64 
Bidrager til formål 65 
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (DSFI) tjener en række sociale, studiemiljømæssige og sportslige formål for de studer-66 
ende ved Aarhus Universitet. 67 

Overordnet skal arrangementet bringe de studerende sammen på tværs af uddannelsesretninger og årgange. Igennem sportskonkur-68 
rencer efterfulgt af stemningsfulde sociale rammer og en række koncerter ønsker vi, at dagen skal være et bidrag til og stå som en 69 
milepæl, i studiemiljøet på Aarhus Universitet.  70 

Dermed udgør DSFI direkte et bidrag til de studerendes sociale interesser, på tværs af alle uddannelser og årgange. 71 
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Samtidig giver DSFI en platform for SRs politiske aktiviteter overfor de tusindvis af deltagende studerende. Således kobles SRs serv-72 
ices med SRs politik på tværs af de indirekte og direkte interesser for de studerende. 73 

Yderligere giver DSFI muligheden for, at øge de studerende generelle kendskab til SR og vores aktiviteter, som kan styrke disse både 74 
politiske og services-mindede initiativer. 75 

Rammer 76 
DSFI skal hvert år afholdes i Universitetsparken efter studiestart i forbindelse med Universitetets årsfest. 77 

Det skal være gratis for alle studerende i Aarhus at deltage i DSFI, uanset hvilken uddannelsesinstitution de kommer fra. 78 

DSFI er ikke markedsføringsmæssigt åbent for kommercielle samarbejdspartnere ud over de helt centrale og uundværlige hovedlev-79 
erandører, for hvem dette er et krav for deltagelse. 80 

Det laves hvert år en samarbejdsaftale med AUS omkring DSFI, hvori bl.a. dette er specificeret og tilpasset AUS og SRs fælles 81 
ønsker med respekt for ovenstående. 82 

Målsætninger 83 
• Økonomisk: Minimum et nul-resultat, dog meget gerne et overskud der kan reintegreres i arrangement og i de politiske aktiviteter 84 

på arrangementet 85 
• Deltagermæssigt: 15.000 tilmeldinger på Facebook, hvor 50 % af “måske” regnes med. 86 
 87 
Studenterhåndbogen 88 
Bidrager til formål 89 
Studenterhåndbogen bidrager til de studerendes sociale og faglige interesser. De sociale interesser varetages igennem information 90 
om, hvordan det er at være studerende i Aarhus, og de faglige interesser varetages gennem information om Universitet som en faglig 91 
og organisatorisk institution. 92 

Studenterhåndbogen udbreder samtidig kendskabet til Studenterrådet gennem information om Studenterrådet som organisation, og 93 
vores mange politiske- og services aktiviteter. Studenterhåndbogen bidrager yderligere med en økonomisk ressource til det politiske 94 
arbejde, samt en platform for politisk kommunikation. 95 

Studenterhåndbogen er samtidig et vigtigt historisk element i Studenterrådet, og den bidrager derfor til historien om Studenterrådet 96 
og omgivelserne omkring.  97 

Rammer 98 
Studenterhåndbogen skal udkomme på både dansk og engelsk, og skal være relevant for både danske og internationale studerende. 99 
Studenterhåndbogen skal indeholde materiale om studieliv, anbefalinger og guide til Aarhus by, Studenterrådet og SRs sociale, 100 
faglige og politiske aktiviteter og Aarhus Universitet som en faglig og organisatorisk institution. 101 

Målsætning 102 

• Udkomme til alle nye studerende. 103 

• Udsendes én gang årligt. 104 

• Sikre relevans for både sommer og vinterstartere, f.eks. ved generelt professionelt informationsniveau om SR, AU og Aarhus by. 105 

• 50.000 kr. i overskud. 106 
 107 
Studiestartspakken 108 
Bidrager til formål 109 
Studiestartspakken bidrager til de studerendes sociale og faglige interesser. De sociale interesser varetages gennem vedlagt informa-110 
tion om AU, studenterforeninger og Aarhus som by, dette i form af Studenterhåndbogen samt indstik fra studenterforeninger. De 111 
faglige interesser varetages igennem vedlagte studenterrelaterede redskaber (Studiekalenderen), og information om faglige 112 
arrangementer (Bl.a. Studenterrådets kursusvirksomhed). 113 

Studiestartspakken bidrager samtidig til udbredelsen af kendskabet til Studenterrådet, og giver en platform til politisk 114 
kommunikation. 115 

Rammer 116 
Grundet aftalen med Aarhus Universitet, må pakken ikke indeholde løst liggende kommercielle reklamer fra private virksomheder. 117 

Det skal være muligt for øvrige politiske organisationer at deltage i pakken, men det skal samtidig være tydeligt, at det er 118 
Studenterrådet der er afsender af den samlede pakke. 119 

Målsætninger 120 

• Udkomme til alle nye studerende. 121 

• Udsendes én gang årligt. 122 
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• Sikre relevans for både sommer og vinterstartere, f.eks. ved at opdatere velkomstbrevet. 123 

• Alle steder, hvor pakken deles ud, præsenteres SR af FU-medlemmer eller Generalsekretæren 124 
 125 
Studiemesse 126 
Bidrager til formål 127 
Studiemessen bidrager direkte til de studerendes faglige og økonomiske interesser. Økonomisk ved at være en ramme, hvorigennem 128 
virksomheder uddeler gode tilbud til de studerende. Fagligt ved at gratisterne og virksomhederne udvælges, så de videst muligt om 129 
fang er faglig relevante for de studerende. Indirekte bidrager Studiemessen til Studenterrådets overordnede formål med service, ved 130 
at den skaber et overskud, især til Studenterrådets politiske aktiviteter. 131 

Derudover udgør Studiemessen en platform for udbredelse af Studenterrådets politiske aktiviteter. Det sker gennem Studenterrådets 132 
egen bod på messen, hvor vi kan diskutere politik med de besøgende på messen. 133 

Rammer 134 
Rammerne for arrangementet er, at der fra år til år bliver etableret overblik over, hvor mange besøgende der kommer, så det bliver 135 
muligt at sætte målsætninger på det område. Vandrehallen skal være forbeholdt gratister, og der skal være en bod til Studenterrådet 136 
centralt i Aulaen og en studenterrådsbar i Vandrehallen. Arrangementet skal give overskud, så det tjener penge til Studenterrådet, og 137 
arrangementet ligger i begyndelsen af studieåret og afholdes i Vandrehallen, Aulaen og Solgaarden på Aarhus Universitet? 138 

Målsætninger 139 

• 5000 deltagere. 140 

• Udsolgt af virksomheder. 141 

• Generere overskud på kr. 250.000.  142 
 143 
Northside Festival 144 
Bidrager til formål 145 
Det er en god mulighed, for at nå ud til unge og studerende vi ikke altid rammer. Derudover bidrager Studenterrådets involvering i 146 
arrangementet til udbredelsen af kendskabet til vores organisation. Ved at få vores logo på barer og telte, får vi vist hvem vi er til en 147 
større gruppe mennesker. Internt styrker involveringen i Northside Festival også Studenterrådet gennem en styrkelse af netværket. 148 
Studenterrådet kan tilbyde sine aktive medlemmer billetter til en festival, og disse får mulighed for, at arbejde sammen og lære hina-149 
nden at kende. Studenterrådets aktiviteter på Northside Festival skal også generere penge til Studenterrådets yderligere aktiviteter. 150 

Rammer 151 
Rammerne for arrangementet er, at Fagrådene, Forretningudvalget og Sekretariatet har førsteret på de billetter Studenterrådet får 152 
tildelt. Derudover skal arrangementet muliggøre at Studenterrådet får adgang til en platform, der kan bruges til udvikling og til at 153 
kommunikere politik. 154 

Målsætninger 155 
• Styrke sammenholdet mellem Studenterrådets aktive 156 

• Genere et overskud. 157 
 158 
Studiekalenderen 159 
Bidrager til formål 160 
Som studerende er det vigtigt, at holde styr på og kunne overskue sin tid og organiseringen af denne. En studiekalender er et godt 161 
redskab til at hjælpe med dette, og derfor udgør Studenterrådets Studiekalender som sådan et værktøj i hverdagen, der kan komme de 162 
studerende til hjælp både i deres faglige og sociale interesser. Kalenderen bidrager samtidig til de studerendes økonomiske interesse, 163 
ved at tilbyde et gratis alternativ til betalingskalenderne. 164 

Derudover giver kalenderen også SR en platform til at fortælle lidt om vores politiske aktiviteter, og hvem vi er til de studerende i 165 
Aarhus. Studiekalenderen bidrager yderligere med en økonomisk ressource til det politiske arbejde. 166 

Rammer 167 
Studiekalenderen har tidligere år krævet større investeringer fra SR for at kunne fortsætte, og det er således hvert år fremadrettet en 168 
forudsætning for at kalenderen kan gå i trykken, at der ligger dokumentation for at den som minimum kan nå et økonomisk break-169 
even. 170 

Studiekalenderen udkommer hvert år i forbindelse med studiestarten (medio august måned), og distribueres i 10.000 eksemplarer i 171 
Aarhus og 10.000 eksemplarer i andre universitetsbyer i Danmark. 172 

Der skal som minimum være sider om Studenterrådet og vores aktiviteter i Aarhus-udgaven, og vores logo på forsiden af alle 173 
udgaver. 174 

Målsætninger 175 
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• Generere kr. 100.000 i overskud. 176 
• Et fast flerårigt kontraktligt samarbejde med Studenterrådene eller studenterorganisationerne ved andre universiteter i Danmark 177 
omkring de 10.000 ikke-Aarhus udgaver. 178 

Printservice 179 
Bidrager til formål 180 

Studenterrådets PrintService er et tilbud til alle studenterorganisationerne på AU, hvor de har mulighed for at printe plakater og flyers 181 
til fordelagtige priser i god kvalitet. 182 

Markedsføringsmateriale som plakater og flyers udgør en vigtig del af kommunikationen omkring studenterorganisationers arbejde 183 
rundt på universitetet overfor de studerende. Det gælder for alle typer af arrangementer både sociale, faglige og politiske. 184 

Derfor er Studenterrådets PrintService et direkte bidrag til at styrke de studerendes sociale og faglige interesser på AU. 185 

Samtidig styrker tilbuddet SRs netværk og kendskab iblandt studenterorganisationerne på AU. 186 

Rammer 187 
PrintService er et tilbud til studenterorganisationerne, som skal gives så billigt som muligt, men det må ikke være underskudsgivende 188 
for SR at drive. 189 

Samtidig skal PrintService sættes op, så det er så let som muligt for Sekretariatet at administrere. 190 

Målsætninger 191 
• Under halv pris af konkurrerende printmuligheder på Universitetet. 192 

• Alle fagråd kender og benytter denne service 193 
 194 
Plakatservice 195 
Bidrager til formål 196 
Plakatservice giver mulighed for at man, mod betaling, kan få ophængt plakater rundt på AU. 197 

Plakatservice er både et kommercielt tilbud til Studenterrådets kunder samt en politisk ressource, der sikrer at Studenterrådets 198 
plakater kommer ud på hele AU.  199 

Plakatservice bidrager derfor til det politiske arbejde, ved at give en platform for politisk kommunikation samt en økonomisk 200 
ressource til det politiske arbejde. 201 

Rammer 202 
Plakatservice skal som minimum tilbydes 3 gange pr. semester.  203 

Målsætninger 204 

• Generere overskud på kr. 20.000 om året. 205 

• Markedsføres overfor SRs kunder. 206 
 207 
Kursusvirksomheden 208 
Bidrager til formål 209 
Studenterrådets Kursusvirksomhed bidrager til de studerendes faglige interesser igennem kurser, der oplyser og opkvalificerer de stu-210 
derende indenfor studierelevante emner. Kursusvirksomheden bidrager samtidig til de studerendes økonomiske interesser, ved at 211 
sikre adgangen til billige studierelevante kurser.  212 

Kursusvirksomheden er derudover med til at udbrede kendskabet til Studenterrådet og Studenterrådets øvrige aktiviteter. 213 

Rammer 214 
Det er vigtigt, at kurserne er prisfastsat ud fra det princip, at de skal koste så lidt som muligt, uden at det medfører at de giver under-215 
skud. Alle kurser skal, så vidt muligt, udbydes mindst 2 gange årligt.  216 

For at sikre, at kursusvirksomheden udbreder kendskabet til Studenterrådet, skal en fra Studenterrådet visuelt være til stede til alle 217 
kurser.  218 

Indenfor rammerne af denne vedtagne strategi, kan kursusvirksomheden både organiseres som en selvstændig forening, med mu-219 
lighed for støtte fra f.eks. kommunen, eller som en integreret servicedel i Studenterrådet som de øvrige serviceaktiviteter.  220 

Målsætninger 221 

• 250 kursister årligt. 222 

• Øget markedsføring af kursusvirksomheden. 223 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

  
 17 

 

 224 
Delfinen 225 
Bidrager til formål 226 
Er et af Studenterrådet støttet blad henvendt til studerende. Bladet bidrager til de studerendes faglige interesser gennem et generelt 227 
højt journalistisk niveau, der oplyser om studierelevante og faglige problemstillinger. Herunder figurerer Studenterrådets egne sider. 228 
Derudover bidrager stoffet også til de studerende sociale interesser, ved at fortælle om studiemiljøet på Universitetet og derudover 229 
koncerter og events i Aarhus. Gennem Studenterrådets egne sider kan der kommunikeres politik samtidig med, det er en platform for 230 
at udbrede kendskabet til Studenterrådet til bladets læsere. 231 

Rammer 232 
Delfinen har redaktionel frihed, og kan dermed skrive om det den har lyst til. Derudover uddeles den gratis til de studerende. 233 
Delfinen uddeles på hele Universitetet 8 gange om året, og udsendes til alle nye studerende gennem Studiestartspakken. 234 

Målsætninger 235 
• Skal minimum gå i nul, og et evt. overskud reintegreres som investering i Delfinen. 236 
• Udkommer andre steder end AU, f.eks. klinikker og caféer. 237 
 238 
Nye aktiviteter og arrangementer 239 
Bidrager til formål 240 
Studenterrådet støtter ikke alle initiativer, og melder sig ikke på banen i forhold til alle typer arrangementer. Forudsætningen for delt-241 
agelse i nye arrangementer er, at de skal bidrage direkte eller indirekte til SRs serviceformål.  242 

Rammer 243 
Nye aktiviteter skal kunne bevare balancen mellem Sekretariatets nuværende ressourcer og ressourcebehovet, således at de nye 244 
initiativer vægtes mod de eksisterende, og der ikke sker en overbelastning af Sekretariatets medarbejdere eller Forretningsudvalget. 245 
Studenterrådet er en demokratisk organisation drevet i overensstemmelse med beslutninger truffet af de studerende. Derfor skal nye 246 
projekter, såfremt de medfører større organisatoriske eller økonomiske forandringer, have udarbejdet et supplement til servicestrat-247 
egien, med deres egne beskrivelse af projektets bidrag til formål, dets rammer og dets målsætninger, og projektet skal godkendes af 248 
Fællesrådet. 249 

 250 

Generel målsætning for service 251 
Hvert enkelt service aktivitet har deres egne målsætninger, disse giver så anledning til at kigge på tværs af alle aktiviteter, og definere 252 
nogle generelle målsætninger for hele serviceorganisationen.  253 

Studenterrådet er afhængig af et årligt tilskud fra AU, dette gælder også service aktiviteterne som helhed, derfor er det vigtigt at Stu-254 
denterrådet opbygger et solidt økonomisk fundament, der kan modstå en pludselig nedgang i tilskuddet. Studenterrådet er samtidig 255 
afhængigt af, at de studerende på AU kender til Studenterrådet, derfor bidrager mange af de enkelte aktiviteter også til at øge 256 
kendskabet til SR blandt de studerende, men det er nødvendigt at analysere, hvor mange der kender til SR, og hvor man skal ligge en 257 
indsats for at øge kendskabet. Studenterrådet er en politisk organisation, og skal markere sig i denne offentlige debat, dette kræver 258 
ligeledes en stærk økonomi. Det skal samtidig være en målsætning for serviceaktiviteterne, at disse optager så lidt af 259 
forretningsudvalgsmedlemmerne tid som muligt, sådan at disse kan koncentrere sig om politik og de i statutten fastlagte opgaver.  260 

Der er derfor formuleret følgende 5 generelle målsætninger for Studenterrådet i denne strategiperiode: 261 

• Egenkapital tilsvarende driftstilskuddet, der kan dække aktivitetsniveauet på nuværende tidspunkt.  262 
• Analyser og forøg kendskab til SR blandt studerende på AU. 263 
• Skabe kr. 400.000 i råderum til politik (i dag 265.000 ). 264 
• Frigørelse af tid fra Forretningsudvalget til politik, og de i statutten fastlagte opgaver. 265 
• Sikre et bredt sammentømret korps af frivillige til studenterrådets arrangerer. 266 
 267 
Tidsplan og overgangsbestemmelser  268 
For at sikrer kontinuiteten og muligheden for langtidsplanlægning, skal strategien gælde i 3 rådsår og der skal påbegyndes en revider-269 
ing af strategien ét år før udløb.  270 

Strategien skal vedtages på Fællesrådsmødet den 18/9 2012, og er som en overgangsbestemmelse gældende 3 rådsår frem, målt fra 271 

rådsåret 2013/2014s påbegyndelse. 272 

273 
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