
Ref era t  Fæl l es råd smød e  den  24 .  s ep t ember  2015  

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 

 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) 

 

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.  

 



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) 



 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. 



 

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) 


