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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 anden udsendelse følger, jf. forretningsordenen for rådsåret 2014, et udkast til Studenterrådets 

arbejdsplan, Studenterrådets Forretningsudvalgs beretning samt kommissorier for de politiske 

udvalg. 

 

Der er ved fristen for indsendelse af opstillinger til 2. udsendelse indkommet opstillinger til Chef-, 

Første- og Andendirigent, Formand for Studenterrådet, Næstformand for Studenterrådet, 4 

opstillinger til Studenterrådets Forretningsudvalg og en opstilling til Studenterhusfondens 

bestyrelse. Disse er vedlagt som bilag. Bemærk at sidste frist for at indsende skriftlige opstillinger, 

der skal ud med tredje udsendelse, er torsdag d. 12. februar kl. 12. Bemærk også, at det, jf. 

Statuttens Appendiks C, er muligt at opstille ved at meddele sit kandidatur på mødet.  

 

Ønsker man i sit fagråd at stille ændringsforslag til arbejdsplanen, kommissorierne for de politiske 

udvalg og/eller indkomne forslag skal disse ændringsforslag, jf. forretningsordenen, være 

Dirigentinstitutionen i hænde senest torsdag d. 12. februar kl. 12. Der kan ikke stilles 

ændringsforslag på det konstituerende fællesrådsmøde.       

 

Som sædvanligt er der 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. 12. februar kl. 12: frist for indsendelse af opstillinger og ændringsforslag 

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 Zielerstuen. 

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 (Bilag 2) 

     1.4.2 Valg af Førstedirigent (Bilag 3) 

     1.4.3 Valg af Andendirigent (Bilag 4) 

 

2. Formalia 

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 5) 

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 09.12.2014 (O+D+B) (Bilag 6) 

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) (Bilag 7) 

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 rådsåret 2015 (O+D+B) (Bilag 8) 

4.2 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 9) 

4.3 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 10) 

4.4 Indkomne forslag 

     4.4.1 Honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg (O+D+B) (Bilag 11) 

     4.4.2 Forslag til mødekalender for Fællesrådet, efterår 2015 (O+D+B) (Bilag 12) 
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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 13) 

     5.1.1 Valg af Studenterrådets Formand (Bilag 14) 

     5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstformand (Bilag 15) 

     5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg (Bilag 16-19) 

5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 20) 

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 21) 

5.4 Valg af 5 medlemmer til Studenterfonden af 1963 (O+B) (Bilag 22) 

5.5 Valg af 2 medlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse (O+B) (Bilag 23-24) 

5.6 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 25) 

5.7 Valg af 2 medlemmer til Valgudvalget (O+B) (Bilag 26) 

5.8 Valg af 1 medlem til AUS Idrætsudvalg (O+B) (Bilag 27) 

5.9 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 28) 

     5.9.1 Valg af op til 13 menige medlemmer til AUPUS 

     5.9.2 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: Opstilling til Dirigentinstitutionen 

 

Jeg, Kåre Koch Rønnow, opstiller til chefdirigent-embedet. Jeg mener, at dette er et vigtigt embede 

med et centralt ansvar, for at Fællesrådet og Studenterrådet fungerer. Med jeres tillid vil jeg støtte 

Fællesrådets arbejde, så vi sammen opnår det bedste resultat. 

 

Jeg studerer fysik på 4. år og har været med i MFSR (Matematisk Fysisk StudenterRåd) siden 

slutningen af mit første år. Jeg har været fællesrådsrepræsentant for MFSR, mandatbærer i AUPUS, 

medlem af kommissorieudvalget, siddet i valgkommissionen både som fællesrådsvalgt medlem og 

formand. Det seneste rådsår har jeg været 1. dirigent. 

 

Som chefdirigent vil jeg gøre mit bedste for at tolke statutterne, således at de tjener Fællesrådet 

bedst muligt uden at gå imod bogstav eller ånd. 

Jeg vil lede fællesrådsmøder og gøre mit for at sikre forsat god demokratisk praksis, som vi kender i 

Studenterrådet. 

 

Med håb om tillid: 

Kåre Koch Rønnow 

27 24 77 38 

kaare.k.r.dk@gmail.com  
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Bilag 3: Opstilling til Dirigentinstitutionen 

 

Mit navn er Esben Andersen, og jeg stiller op til posten som Førstedirigent. Jeg studerer 

samfundsfag på første år og er medlem af Statsrådet. Jeg har siddet i kommissorieudvalget i år, men 

har ikke haft andre tillidsposter i Studenterrådsregi. 

Jeg har lavet en del forskelligt politisk arbejde i Enhedslisten, hvor jeg har siddet i Skive-

afdelingens bestyrelse, været opstillet til byrådet, skrevet vedtægter og politikpapirer med mere. Nu 

hvor jeg er flyttet til Aarhus gælder det så studenterpolitikken, hvor jeg gerne vil lægge en indsats. 

 

Mine kvalifikationer, ud over erfaring som mødeleder, referent og debattør, er at jeg hænger mig i 

detaljer og regler. Reglerne bør følges, og hvis reglerne som de er, ikke fungerer, skal de ændres på 

en ordentlig måde. Fortolkningen af statutten skal være fair og konsistent. Det kræver dog noget af 

både vores statut, dirigenter og alle de involverede i Studenterrådet, fordi vores interne regler skal 

være redskaber til at organisere vores arbejde og skal hjælpe med at afgøre uenigheder på en måde 

alle kan se sig selv i.  

 

Det giver lige og ordentlige vilkår til alle som ønsker at deltage, og gør at vi kan stole på at aftaler 

og papirer er udarbejdet og vedtaget på en demokratisk måde i overensstemmelse med de regler vi 

har fastsat. Jeg håber jeg kan gøre en positiv indsats her, og det er derfor jeg stiller op til 

Dirigentinstitutionen. 

Jeg håber I vil give mig den chance. 

 

Esben Andersen, 

andersen.esbeng@gmail.com 
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Bilag 4: Opstilling til Dirigentinstitutionen 

 

Mit navn er Lieve Vermeulen, jeg læser religionsvidenskab og ønsker at stille op som 2.dirigent.  

Jeg har de sidste to år siddet i Artsrådets forretningsudvalg, det seneste år som formand. 

Sideløbende med arbejdet i forretningsudvalget har jeg været aktiv i mit fagudvalg og siddet som 

repræsentant i uddannelsesfagudvalget og studienævnet på Institut for kultur og samfund. Jeg har 

fundet arbejdet i de forskellige organer rigtig spændende, og glæder mig nu til at prøver kræfter 

med nye arbejdsopgaver, her i blandt Akademisk råd og forhåbentlig Dirigentinstitutionen.  

Jeg finder det vigtigt, at vi i Dirigentinstitutionen tænker over, i samarbejde med studenterrådets 

Forretningsudvalg, hvilken funktion og form fællesrådsmøderne skal have. Jeg håber på jeres tillid, 

og glæder mig til at begynde arbejdet med fællesrådsmøderne.  

 

Med håb om tillid,  

Lieve Vermeulen 

Lieve_89@hotmail.com 

28 99 26 07 
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Bilag 5: 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 6: 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 7: Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2014 

Indledning 

Året 2014 har været et både spændende og udfordrende år for uddannelsesområdet i 

Danmark og dermed også for Studenterrådet. 

Landspolitisk var 2014 især præget af den forhenværende uddannelsesministers 

”Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser”. Udvalgets rapporter 

indeholdt desværre markant flere torne end roser. Blandt disse torne var planen om 

øget central dimensionering af alle uddannelser i Danmark, en ide som desværre 

straks blev samlet op af politikerne på Christiansborg. Dimensionering kommer i en 

tid med nedskæringer i finansieringen af universiteterne og skaber færre indtægter til 

universiteter, som i forvejen er økonomisk presset. Dertil kommer helt overskuelige 

uddannelses- og kvalitetsmæssige udfordringer på de uddannelser, som bliver særligt 

hårdt ramt. 

Internt på Aarhus Universitet viste 2014 sig også at blive et hektisk år. 

Dimensionerings planer fyldte meget såvel på rektoratsgangen som ude i de enkelte 

fagmiljøer. 2014 var desuden året, hvor udviklingskontrakten mellem universitetet og 

ministeriet skulle genforhandles. Her lykkedes det, takket være en koordineret indsats 

fra hele Studenterrådet, at få indflydelse på den endelige ordlyd på flere områder. 

Desværre må vi også konstatere, at der tydeligvis eksisterer forskellige opfattelser af 

uddannelseskvalitet, Studenterrådet og universitetsledelsen imellem, som gør enkelte 

områder svære at samarbejde omkring, og hvor vores indflydelse bliver mindre.  

2014 blev også året hvor universitetet fik både ny prorektor for uddannelse og ny 

universitetsdirektør. Vi har i gennem året fået opbygget et godt samarbejde med den 

nye prorektor. Den nye universitetsdirektør er først tiltrådt januar 2015, og vi har 

endnu kun afholdt et enkelt møde med hende. 

Kort sagt har rådsåret 2014 været hektisk og præget af nye, men også velkendte, 

udfordringer. Det har betydet, at Forretningsudvalget løbende har gjort sig 

overvejelser omkring Studenterrådets prioriteringer af ressource og efterfølgende 

korrigeret i forhold til arbejdsplan. Derfor er ikke alle målsætninger fra arbejdsplanen 

opnået, men de gode takter er overført til arbejdsplanen 2015.    

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle, der med engagement, interesse og dedikation 

har været med til at gøre rådsåret 2014 til et fantastisk et af slagsen! 

På vegne af Forretningsudvalget, 

Allan Graversen Vesterlund, Formand for Studenterrådet 
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Politik 

Boligkampagne 
I studiestarten satte Studenterrådet igen i år fokus på boligmanglen i Aarhus. Dette 

gjorde vi bl.a. ved at fortælle om sofaformidlingen til de nye studerende, lave en 

kampagnevæg til studiestartsmessen og ved at lave en boligforhindringsbane til 

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Ydermere afholdt LUPUS i samarbejde 

med Studentersamfundet ved AAU et boligseminar, hvor bl.a. LLO og kommunen var 

ude og holde oplæg. 

I forbindelse med Studenterrådets boligkampagne valgte LUPUS at gå med i DSF og 

resten af elev- og studenterbevægelsens fælles finanslovskampagne ’unge kræver 

handling’ for at få fokus på planloven og de ændringer, som LUPUS har arbejdet for at 

få lavet de sidste fire år. Igennem happenings, fremmøde ved et 

kommunalbestyrelsesmøde og en fælles demo i København lykkedes det (endelig) at 

få gennemført ændringer i planloven.  

Europa-Parlamentsvalgskampagne 
Søndag d. 25. maj var der i Danmark, ligesom mange andre lande i Europa, valg til 

Europa-Parlamentet. Studenterrådet afholdte i den forbindelse en paneldebat i 

Stakladen med deltagelse fra Josefine Kofoed fra det Konservative Folkeparti, Asger 

Christensen fra Venstre, Sissel Kvist fra det Radikale Venstre, Ole Christensen fra 

Socialdemokraterne og Malte Bang fra Folkebevægelsen mod EU. Arrangementet blev 

afholdt mandag d. 12. maj og var en blandet succes, debatten var god, og det var en 

af få debatter under valgkampen, hvor uddannelse overhovedet var et emne. Ca. 100 

studerende deltog, hvilket var acceptabelt men ikke prangende. Udover paneldebatten 

deltog Studenterrådet i DSF’s kampagne ”Vote for Education” som havde til formål at 

sætte uddannelsespolitik på dagsordenen generelt i valgkampen. Generelt var Europa-

Parlamentsvalgskampagnen en blandet succes, hvilket blandt andet kan tilskrives, at 

andre emner end uddannelsespolitik tog den politiske dagsorden. 

Valg til styrende organer 
Universitetsvalget 2014 forløb i november fra den 24.-27. – og vi, i Studenterrådet, 

klarede det enormt godt takket være alle vores frivillige! Det skal ikke være en 

hemmelighed, at vi frygtede for deltagelsen til Universitetsvalget 2014, da vi sidste år 

oplevede en relativt stor tilslutning grundet mediefokusset på Fremdriftsreformen. 

Ikke desto mindre endte vi på en stemmeprocent, der blot var ét procentpoint lavere 

end sidste år; 18,43 %. Dette kan vi kun takke alle vores fagrådsaktive for!  
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Foruden de, der udførte valgkampen, skal der også lyde en tak til de der deltog i 

vores træningsforløb op mod valget. Vi prøvede med nye kampagneformer og 

uddannelse, der i høj grad involverede andre målgrupper end normalt og resulterede i 

flere aktiviteter og happenings, end vi har set før. Dette bidrog også til den høje 

valgdeltagelse.  

Sidst men ikke mindst skal der lyde en kæmpe tak til de to bestyrelseskandidater, 

Sarah Junge og Andreas Olsen, hvis arbejde vi heller ikke kunne være foruden.  

Studiemiljøkampagne 
I foråret 2014 var planen, at Studenterrådet skulle afholde en studiemiljøkampagne. 

Imidlertid endte kampagnen at falde (u)heldigt sammen med fremlæggelsen af 

Kvalitetsudvalgets første rapport, hvorfor fokus blev på kvalitets- og 

relevansdebatten.  

Med udgangspunkt i kampagnearbejdet fra DSF's politikkonference i Aarhus 

gennemførte Studenterrådet arrangementer i Matematisk, Samfundsfaglig og 

Nobelkantinen, hvor studerende kom med konkrete bud på, hvad der ville øge deres 

uddannelseskvalitet (som alternativ til forslagene i Kvalitetsudvalgets første 

delrapport). Derefter mobiliserede og gennemførte vi i samarbejde med DGS 

Østjylland og MVU-netværket en kvalitetsdemonstration på Klostertorvet (50 

demonstranter) samt deltog i den større kvalitetsdemonstration i København dagen 

efter (5000 demonstranter). Endelig afsluttede vi kampagnen med en kvalitetsdebat 

med deltagelse af Studenterrådet, Aarhus Universitet og Kvalitetsudvalget. Det var 

oprindeligt meningen at afholde en efterfølgende debat i forbindelse med 

Kvalitetsudvalgets anden delrapport, men da denne blev udskudt fra ultimo oktober til 

ultimo november, var det ikke muligt at gennemføre. 

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) 
Studenterrådet har i rådsåret 14 lagt et stort stykke arbejde i DSF. DSF har i 2014 

haft fokus på de mange reformer, som forskellige politikere har ønsket at indføre på 

universiteterne. Fremdriftsreformen, og implementeringen heraf, har fyldt meget i 

DSF det sidste år, men andre reformer så som studietids- og 

dimensioneringsreformen har ligeledes fyldt meget. På trods af en fremragende 

indsats fra DSF’s forretningsudvalgs side, er reformerne ikke blevet tilbagerullet. 

Forretningsudvalget i DSF har lagt en kæmpe koordineringsindsats, hvilket har tilladt 

Studenterrådene på de danske universiteter, at arbejde fælles mod reformerne, samt 

at få tilbagerullet suppleringsdelen af fremdriftsreformen. 
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DSF har ligeledes koordineret en større kampagne op mod finanslovsforhandlingerne. 

Til denne kampagne sørgede DSF for at koordinere både Studenterrådene og ESB. 

Kampagne skabte mediebevågenhed og bragte planloven i fokus. 

Internt i DSF har året handlet meget om organisatoriske ændringer. På trods af en 

stor indsats både fra vores side og DSF’s forretningsudvalg, så kom 

organisationsændringerne kun delvist i hus, hvilket vil sige, at vi fik lavet 

organisationsændringer, men at der desværre er flere ting, som skal tages op i 

rådsåret 15. 

I rådsåret fik DSF vedtaget et boligpolitikpapir, hvilket var mindre, end vi havde 

agiteret for. Forårets politikkonference blev afholdt i Aarhus, som siden har fået 

megen ros for arrangementet. På efterårets politikkonference blev Heidi Klokker fra 

Aarhus valgt til Næstformand og Uddannelsespolitisk Ordfører for DSF. 

Forretningsudvalget har deltaget aktivt i LU (Levevilkårspolitisk Udvalg), UPU 

(UddannelsesPolitisk Udvalg) og LF (Landsforum) til næsten alle møder. 

Overordnet set mener Forretningsudvalget, at det har været et godt år i DSF. 

Problemanalysen 

Følgende Rektor Brian Bechs tiltrædelse i August 2013 igangsatte universitetsledelsen 

et større arbejde omkring den interne organisering af universitetet, hvilket fyldte 

meget i rådsåret 2014. 

Studenterrådet har siden implementeringen af den faglige udviklingsproces været 

kritisk over for denne og har ved flere lejligheder benyttet sig af muligheden for at 

kritisere processen. Det var derfor sød musik i vores øre, da rektor besluttede sig for 

at give den faglige udviklingsproces et 360 graders eftersyn. Eftersynet fungerede 

ved, at der blev nedsat et politisk panel, som nedsatte en ekspertgruppe af forskere, 

som skulle foretage selve analysen. I det politiske panel, analysepanelet, sad to 

medlemmer af Studenterrådet, nemlig Christian Kraglund og Sune Koch Rønnow. På 

trods af at der ikke var enighed om alt, så var det oplevelsen, at panelet kom 

overraskende tæt på hinanden og fik sammensat en god ekspertgruppe. Eksgruppens 

rapport var meget omfangsrig og pegede på indtil flere initiativer, som blev suppleret 

af både ledelsen og analysepanelet. 

Rapporten pegede blandt andet på, at mange beslutninger ikke var forankret lokalt. 

Derfor valgte ledelsen og analysepanelet også at lade flere konkrete 

implementeringsbeslutninger blive truffet lokalt. En anden væsentlig beslutning var 

imødekommelsen af, ønsket om en omstrukturering af både administration og 
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fakulteter, herunder særligt Arts. Processen har været i gang siden november 14 og 

er i skrivende stund ikke færdig alle steder. Det bliver en af det nye 

Forretningsudvalgs og de politiske udvalgs opgaver at følge op på beslutningerne. 

Forretningsudvalget har overordnet set været ovenud tilfreds med forløbet. 

Studiemiljøundersøgelse 
Ifølge undervisningsmiljøloven fra 2004 skal AU lave en studiemiljøundersøgelse hvert 

tredje år. Dette har AU gjort i 2007, 2011 og nu igen i 2014. I foråret 14 har 

Studenterrådet været med til at kigge på undersøgelsens udformning og hvilke 

spørgsmål, som er blevet stillet. Studenterrådet har givet officiel respons på 

undersøgelsen, og desuden hjulpet med at finde lokale respondenter. 

Da rapporten kom ud efter sommerferien, var Studenterrådet en af 

samarbejdspartnere, som blevet inviteret til” forpremiere”. Studiemiljøundersøgelsen 

var dybtgående og metodisk veludført. Undersøgelsen satte konkret AU i et positivt 

lys men vidste også nogle områder, hvor der var plads til forbedringer. Overordnet set 

er Forretningsudvalget meget tilfredse med Studiemiljøundersøgelsen. 

Organisatorisk 

Fællesrådet 
I 2014 har Fællesrådet afholdt ét konstituerende møde og fire ordinære møder. Til alle 

møder har Fællesrådet været i quorum. Fællesrådets mandatfordeling var meget lig 

mandatfordelingen i 2013 (eneste forskel var, at Artsrådet havde 1 mandat mindre), 

grundet Aarhus Universitets mådehold i optaget. 

Foruden de sædvanlige opgaver; konstituering, forberedelse af valg, afholdelse af 

serviceaktiviteter, nedsættelse af kommissorieudvalg, vedtagelse af budget og 

godkendelse af regnskab, har Fællesrådet vedtaget en ændring af servicestrategien 

omkring Northside, rettet fejl og mangler i statutten og har haft Prorektor Berit Eika til 

at holde et oplæg. 

Det er Forretningsudvalgets vurdering, at Fællesrådet har fungeret godt i det 

forgangne år, og at stemningen både til og efter møderne har været god. 

Forretningsudvalget 
På det konstituerende fællesrådsmøde d. 26. februar valgte Fællesrådet 7 

forretningsudvalgsmedlemmer. Allan Vesterlund blev valgt til formand. Sune Rønnow 
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blev valgt til næstformand. Derudover blev Alexander Thomsen, Bertil Moesgaard, 

Marko Stokic Heibøll, Rune Popp og Sissel Sørensen valgt som menige medlemmer. 

Alexander Thomsen valgte af personlige årsager at udtræde af Forretningsudvalget d. 

1. november, siden har Forretningsudvalget bestået af dets resterende 6 medlemmer.  

Forretningsudvalget har med undtagelse af sommer og juleferie afholdt ugentlige 

møder af typisk 2 timers varighed. Arbejdet i Forretningsudvalget har været 

karakteriseret af stor grad af samarbejde og initiativrighed. Den store arbejdsbyrde 

taget i betragtning er arbejdet udført gnidningsfrit og har bidraget positivt til 

Studenterrådets omdømme. Nye aktiviteter er blevet søsat og fulgt til dørs, samtidig 

med at de løbende forpligtigelser er blevet opfyldt.   

Sekretariatet 
I 2014 måtte vi på sekretariatet tage afsked med vores bogholder gennem 11 år, 

Martha. Heldigvis fik vi ansat Sille, der hurtigt har fundet sig til rette på kontoret og 

styrer regnskabet med hård og kyndig hånd. Naturligvis har udskiftningen krævet 

ekstra hårdt arbejde fra alles side; det tager tid at lære de mange opgaver og 

arbejdsgange på sekretariatet, men det er gået over al forventning. Sekretariatet har 

været udfordret af forskelige arbejdstider, hvilket har besværliggjort faste 

sekretariatsmøder for samtlige medarbejdere. Det lader dog til, at det bliver meget 

nemmere i 2015.  

Vores eventmanager, Sara, tog efter et brag af en Messe og en fremragende dag til 

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, til Ghana, hvor hun vil være i praktik 

indtil marts. Thea, vores grafiker, er taget til København, hvorfor der vil blive ansat en 

ny grafiker snarest. Sarah er taget til Bruxelles i januar, hvorfor der er ansat en ny 

Generalsekretær, Charlotte Stark. Charlotte har ben i næsen og har gennem sit 

studie; erhvervsøkonomi med sidefag i psykologi samt sin tid i forsvaret styr på både 

det økonomiske, personalemæssige og administrative aspekt. Alt i alt er der sket 

store udskiftninger på sekretariatet, men det har også givet anledning til at kigge 

nogle arbejdsgange og procedurer efter i sømmende og gå nye veje, hvor det har 

været fordelagtigt. Vi håber, at vi er kommet stærkere ud på den anden side.  

LUPUS 
Udover studiestartskampagnen har LUPUS i det forgangne år haft fokus på at 

politikudvikle, og LUPUS har således opdateret politik på den koordinerede tilmelding 

(KOT) og transport og bolig, samtidig med at papiret ’Fremtidens AU’ er blevet 

vedtaget.  LUPUS har endvidere haft et stort fokus på uddannelseskvalitet, som har 

været meget omdiskuteret i DSF-sammenhænge men også i pressen.   
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LUPUS har ligeledes haft fokus på de høje stresstal, som blev tydelige med 

studiemiljøundersøgelsen, der udkom i sommer. Stressniveauet er ikke mindst 

bekymrende, fordi fremdriftsreformen sætter yderligere pres på de studerende, og 

LUPUS har derfor også arbejdet med at følge op på konsekvenserne af 

fremdriftsreformen. 

Det forgangne år har været spændende og fyldt med mange, lange og interessante 

diskussioner. Dette har været tydeligt mærkbart i mødet med vores medstuderende, 

der meget gerne ville diskutere med os, når vi mødte dem rundt omkring til diverse 

kantinedage og happenings. 

AUPUS 
AUPUS har kontinuerligt arbejdet med bestyrelsens og de akademiske råds arbejde. 

Det har været med til at kvalificere vores indsats og stemme i bestyrelse. Ligeledes 

har AUPUS fungeret som koordination og sparing mellem repræsentanterne fra 

fakulteterne, bestyrelsen og Forretningsudvalget. Det har været vigtig i forhold til den 

interne problemanalyse, lokale problemstillinger og de nationale beslutninger inden for 

uddannelsesområdet. 

I forlængelse heraf har AUPUS udformet et politikpapir, som fremhæver SR’s 

ambitioner og visioner for AU. Det har været vigtigt, da de mange tiltag inden for det 

uddannelsespolitiske område har sat os i en defensiv position. AUPUS mente, at det 

var vigtigt, at vi havde visioner, som pegede fremad og udmøntede sig vores egne 

visioner for AU. Endvidere har AUPUS også arbejdet for at knytte studienævnene mere 

op på det koordinerende arbejde. Hensigten har været både at få en bedre kontakt 

mellem SR og studienævnene og give studenterrepræsentanterne et rum for 

erfaringsudveksling på tværs af fakulteterne. 

Universitetsbestyrelsen 
Året i bestyrelsen har fra begyndelsen af 2014 været præget af den økonomiske 

situation på AU. Det betød afskedigelser og en kraftig reduktion af fakulteternes 

budgetter. SR’s hovedfokus har i forløbet været at sikre, at besparelse ikke førte til 

fald i kvaliteten af vores uddannelser. Hertil fik vi en garanti fra rektor om, at 

besparelsen ikke ville ramme uddannelserne på AU hverken kvantitativt eller 

kvalitativt. Endvidere blev uddannelsesfokusset styrket ved ansættelsen af en 

prorektor for uddannelse. 

Den interne problemanalyse og dimensionering har også været et fokusområde. Hertil 

har vi arbejdet for så decentral en proces som muligt. Arbejdet med dimensionering 

har været delvist nationalt men har på AU resulteret i en lokal proces med fokus på 
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uddannelseskvalitet. Afslutningsvis har vores arbejdet primært været at sikre lokal 

inddragelse og styrke AU’s fokus på uddannelseskvalitet.  

Studienævn og Akademisk Råd 
Studenterrådet har i år søsat et nyt initiativ, der skal styrke samarbejdet mellem 

studienævnene. Initiativet består i netværksmøder for indvalgte i studienævn på 

tværs af universitetet. På netværksmøderne er der mulighed for at erfaringsudveksle, 

og vi har forsøgt at tematisere møderne, så der har været sparring på specifikke 

områder herunder fremdriftsreformen. Initiativet er endnu ikke fuldt implementeret, 

og det er noget man kan arbejde meget mere med i det kommende år.  

Arbejdet i de akademiske råd har primært foregået gennem AUPUS, og ligesom med 

studienævnene er der mulighed for forbedring i forhold til at sikre, at der er sparring, 

koordinering og erfaringsudveksling alle de akademiske råd i mellem. I år har arbejdet 

i de akademiske råd omhandlet den interne problemanalyse, retningslinjer for god 

forskningspraksis, og så har AUPUS startet arbejdet med kriterier for ansættelse af 

forskere i forhold til undervisernes undervisningskompetencer.  

Fagrådsarbejde 
Fagrådenes tilstedeværelse lokalt på universitetet forankrer Studenterrådet på hele 

universitetet. Forretningsudvalget har løbende arbejdet med at holde kontakt med de 

enkelte fagråd for at følge med i, hvad der foregår i de lokale fagmiljøer og for at 

kunne sætte samarbejder i stand mellem fagråd, der står med samme type opgaver. 

Fagrådene har vist deres styrke i forbindelse med universitetsvalget, belysning af 

fremdriftsreformens konsekvenser og en række andre arrangementer gennem 

rådsåret 2014. Mobilisering til politisk, organisatorisk og socialt arbejde har 

kendetegnet fagrådene. Mange fagrådsaktive har også ydet en kæmpe indsats i 

forbindelse med det nationale arbejde i Studenterrådet, og igen i år var Aarhus-

delegationen den største ved årets politikkonferencer i DSF. 

Traditionen tro afholdte Studenterrådet en fagrådshyttetur. Turen gik denne gang til 

Fjord-centret i Havndal. Programmet for årets hyttetur indeholdt bl.a. oplæg om 

studiemiljø, erfaringsudveksling og inspiration til fagrådsarbejde fra studenterråd i 

andre byer og international studenterpolitik. Det sidste har sparket gang i arbejdet 

med at oprette et internationalt udvalg på AU, et arbejde der vil fortsætte i 2015. 

Udover det politiske program blev der også hygget med fest og quiz. 
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Kommunikation 
Studenterrådets platforme for kommunikation har været meget i gang i det forløbne 

år, hvor både grafiker og kommunikationsansat er udskiftet.  

Hjemmesiden er blevet fornyet og gjort mere overskuelig med et nyt design. 

Derudover er der også oprettet et mobil-site. Studenterrådet har på hjemmesiden 

også haft et nyhedsbrev kørende, som er blevet sendt ud jævnligt, men ikke 

månedligt som det oprindelig var tiltænkt. Endelig er siden løbende opdateret med 

nyheder. Vi har også afholdt en læserbrevsdag, som skulle opkvalificere fagrådsaktive 

såvel som Forretningsudvalget. Deltagerantallet var ikke så højt, men arrangementet 

var givtigt for dem, der deltog. 

Den store opgave for Studenterrådet i 2014 har dog været at gentænke måden, vi 

kommunikerer på. Dette er kommet til udtryk ved en ny kommunikationsstrategi, som 

centrerer arbejdet omkring én FU-ansvarlig (tidligere tre) og sekretariatets 

kommunikationsansatte. På de sociale medier har Studenterrådets Facebook-side 

været meget aktiv i mange sammenhænge - alt fra demonstrationer til info om 

kursusaktiviteter. 

Aktivitetspuljen 
I rådsåret 2014 har Studenterrådets aktivitetspulje ydet støtte til i alt 15 aktiviteter 

eller foreninger. Der blev ydet støtte til fire studieturer på henholdsvis teologi, 

molekylærmedicin, molekylær biologi og religionsvidenskab. Herudover modtog fem 

forskellige faglige arrangementer støtte ”Faglig dag” på statskundskab, 

”Forskerrunde” på økonomi, ”Donaid” på medicin, ”Fælles Faglig dag” og ”Religion på 

tværs” på religionsvidenskab og teologi. Desuden modtog fem arrangementer støtte 

til afvikling, det drejer sig om følgende fem: ”Oecon og EØaften” på økonomi og 

erhvervsøkonomi, ”Dimission” på psykologi, ”Spilaften” i foreningen KØN samt ”Den 

Gyldne Pegepind” på Institut for Økonomi. Slutteligt blev der ydet støtte til en 

synlighedskampagne for ”Bladet Ø”.  

Økonomi  

Økonomisk har 2014 været et godt og mere eller mindre stabilt år. Der har været 

udfordringer med poster, der blev dyrere end spået, med overraskelser og løn, der 

grundet stor udskiftning, er blevet en dyr post. Beretningen er forfattet før regnskabet 

er afsluttet, hvorfor det endnu ikke er sikkert, hvordan det endeligt vil se ud. Derfor 

vil der på det konstituerende fællesrådsmøde gås i dybden med regnskabet. 

Danmarks Største Fredagsbar var i år endnu større og bedre end de forgangne. Da 

der var overskud sidste år og dagen ifølge servicestrategien ikke skal gå i nul, er vi 

glade for resultatet. En enkelt regning var dog overraskende dyr, hvilket desværre har 
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haft stor betydning for det endelige resultat. Studenterhåndbogen var en stor succes 

med udgaver både på dansk, engelsk og en VIA-version. Desværre havde man ikke 

fået oplyst, at et bestemt sideantal er mere optimalt end andre i forhold til udgifter til 

trykning, hvorfor man ikke fik udnyttet trykmulighederne og gjort det billigst muligt. 

Der er blevet afholdt møder med trykkeriet, og man har nu fået oplyst de fordelagtige 

sideantal. Delfinen har med nogle dygtige redaktører og nogle dygtige efterfølgere 

formået at hæve magasinets kvalitet betydeligt. Der er eksperimenteret med nye 

papirtyper og forsider for at øge læserens interesse. Salgsmæssigt har der været stor 

fokus på Delfinen, men det er stadig et område, der vil være stort fokus på i 2015. 

Studiemessen var en enorm succes og gav det ønskede overskud. Vi er meget 

tilfredse og glæder os til at holde en messe i år, der forventes at give endnu større 

overskud. Der er blevet brugt penge på de politiske aktiviteter, og vi afholdte i april 

DSF’s politikkonference, der gik over al forventning. Aktivitetspuljen har uddelt alle 

sine midler, og vi håber, at lige så mange vil søge penge igen i år. Alt i alt har det 

været et pænt år rent økonomisk. Yderligere uddybes på det konstituerende 

fællesrådsmøde.  

Større arrangementer  

Studiemessen 
I 2014 afholdte Studenterrådet igen en succesfuld studiemesse. Standende, til såvel 

gratister og halvbetalende i vandrehallen som fuldbetalende i resten af 

messeområdet, blev uden problemer afsat. Messen blev desværre ikke besøgt af 

Morten Østergaard som planlagt, da han blev formand for sit parti dagen før 

messestarten. Til gengæld blev Nicolai Wammen (Forsvarsminister), Jacob 

Bundsgaard (Borgmester) og Berit Eika (Prodekan for uddannelse) vist rundt på 

messen. Efterfølgende har vi budgetteret med at kunne tjene 10.000 mere på 

messen, hvilket svarer til en vækst i indtjening på 4 % og omsætning på ca. 1,5 %. 

Northside 
Som altid, deltog Studenterrådet på festivallen i 2014. Vi stillede i år med 130 

frivillige, og weekenden var hyggelig og fyldt med dejlig musik og kolde fadøl. Der er 

stadig mange ting, NS kan forbedre, og lige nu er man i forhandlinger med dem 

omkring de frivilliges vilkår. Blandt andet håber man på gratis mad, flere 

informationer og flere fordele som frivillig. 2014 ar også året, hvor Fællesrådet valgte 

at ændre servicestrategien, således at man ikke længere var forpligtet til at lave 

politik på festivallen, hvilket der de sidste år har været svært. På den måde er 

formålet med at tage til festivallen udelukkende, at det er et tilbud til de aktive i 

Fællesrådet og fagrådene, der kan styrke fællesskabet og Studenterrådet som 

organisation. Politiske kræfter kan således lægges, hvor det giver større afkast.  
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Vi havde en skøn weekend og glæder os til at tage af sted endnu engang. Snart 

kommer der en mail rundt, så man kan tilmelde sig NS 15.  

Politikkonference 
I april måned afholdte Studenterrådet politikkonference for DSF og dermed de andre 

studenterpolitiske organisationer i Danmark. Det politiske tema på konferencen var 

uddannelseskvalitet, og emnet blev derfor vendt og drejet gennem de mange 

forskelligartede dagsordenspunkter. 

Konferencen blev succesfuld, fordi mange af Studenterrådets aktive stod klar til at 

hjælpe både optil, men også under og efter konferencen. De aktive bidrog med godt 

humør, store muskler og ikke mindst en forrygende studenterpolitisk revy, der 

kickstartede den bedste fest DSF nogensinde har set. 

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 
Dette års udgave af Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag bød på en 

kombination af videreførelse af traditioner og nytænkning. Ølbowling-turneringen 

nåede nye højder med et tætpakket sceneområde og kanon stemning med et meget 

engageret publikum. Der var som noget nyt en turnering i beer-pong med over 100 

deltagere. 

Dagen blev startet ud med konkurrencer i diverse idrætsgrene. I løbet af dagen 

strømmede cirka 15.000 studerende til pladsen for at tage del i fredagsbaren med 

både ølbowling-turnering, koncerter og afterski-bar med DJ’s. Store navne som Vild 

$mith, The Eclectic Moniker og WhoMadeWho spillede på den store scene og 

afsluttede festen med et brag. Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag var derfor 

en udpræget succes, og mange studerende nød det store og professionelle 

arrangement. 

Som konsekvens af den midlertidige parkeringsplads ved biologi, var der en del færre 

deltagere i idrætsturneringerne end tidligere år. Der vil frem mod næste års 

begivenhed blive sat fokus på, om pladsen kan indrettes anderledes ift. musik og 

sport. Første skridt til dette er allerede taget i form af et visionsmøde, hvor bl.a. årets 

styregruppe var inviteret. 

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag er et så stort arrangement, at det er 

fuldstændig umuligt at gennemføre uden en kæmpe indsats fra vores mange frivillige. 

Der skal derfor lyde en STOR tak til vores frivillige. 
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Bilag 8: Forslag til arbejdsplan for rådsåret 2015 1 

Arbejdsplan for rådsåret 2015 2 

 3 

  4 

Indledning 5 
I dette papir beskriver og rammesætter Fællesrådet, hvad Forretningsudvalget skal 6 
prioritere i rådsåret 2015. Arbejdsplanen er inddelt i tre prioriteringsområder. 7 
Arbejdsplanen er ikke fyldestgørende for Forretningsudvalgets arbejde. 8 

  9 

Politiske prioriteter 10 

  11 
Uddannelsespolitiske prioriteter 12 
Den uddannelsespolitiske situation er i primo 2015 præget af mange store reformer, 13 
som endnu ikke er blevet implementeret, samt varsling af flere. Fremdriftsreformen, 14 
beslutningerne fra Problemanalysen og Dimensioneringsplanen er alle delvist 15 
implementeret. Det er vigtigt, at Studenterrådet bruger sin indflydelse til at sikre den 16 
bedst mulige implementering. Samtidigt skal vi også kritisere reformernes 17 
overordnede problematikker og, hvor nødvendigt, kræve tilbagetrækning af reformer. 18 
Debatten af uddannelseskvalitet er ikke længere noget, som kun foregår i nævn og 19 
fora på universiteterne. Studenterrådet skal med udgangspunkt i gældende politik, 20 
undersøgelser og lokale forhold udvikle en bredt forankret kvalitetsforståelse. 21 
I 2016 skal AU institutakkrediteres.  Institutakkreditering er et nyt fænomen, hvor en 22 
hel institution bliver vurderet på, om den er god nok til at kvalitetssikres. Dette bliver 23 
en kæmpe opgave, og selvom det først bliver i 2016, skal Forretningsudvalget sikre, 24 
at vi er klar til dette. Derfor skal Forretningsudvalget udvikle en handlingsplan for 25 
forberedelsen af institutakkreditering. 26 
Store dele af Fremdriftsreformen har vist sig svære at implementere og andre dele er 27 
omvæltende for studiemiljøet. Reformerne af studerende medfører stort besvær med 28 
udvekslingsophold, foreningsliv, praktikforløb, klinikbesøg, forskningssemestre, 29 
studiejob m.m.. Derfor skal Forretningsudvalget indsamle empiri og konkrete 30 
problemstillinger grundet i Fremdriftsreformen, til brug både nationalt og lokalt. 31 
Vareliggørelse af uddannelse og forskning er et fænomen, hvor uddannelse og 32 
forskning behandles som en vare fremfor et gode. Denne tankegang kan spores i flere 33 
reformer. Dette er ikke et område, som Studenterrådet har arbejdet særligt meget 34 
med. Det er vigtigt, at Studenterrådet arbejder med de større tendenser indenfor 35 
uddannelse og forskning og forholder sig til disse. Derfor skal Studenterrådet 36 
behandle fænomenet, samt ærligt og åbent diskutere konsekvenserne heraf, både de 37 
positive og negative. 38 
Af andre større uddannelsespolitiske sager i rådsåret 2015 bliver taxameter-39 
undersøgelsen, eventuelle følgereformer af Udvalget for Kvalitet og Relevans’ 40 
rapporter, og diskussionen om, hvorvidt universiteterne selv skal eje ”sine” bygninger. 41 
Forretningsudvalget skal være opmærksomt på disse og sikre inddragelse i sit arbejde 42 
med disse. 43 
 44 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 45 

• den bedst mulige implementering af reformer 46 

• at Studenterrådet udvikler en bredt forankret kvalitetsforståelse 47 
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• at der udarbejdes en handlingsplan for Institutionsakkreditering i 2016 48 
• at der bliver indsamlet data om Fremdriftsreformens konsekvenser 49 
• at fænomenet "vareliggørelse" behandles og en skrivelse herom udarbejdes 50 
• inddragelse i Forretningsudvalgets arbejde med ”potentielle” reformer 51 

 52 
Levevilkårspolitiske prioriteter 53 
Bolig har i mange år været Studenterrådets store levevilkårspolitiske prioritet. Til 54 
kommunalvalget 2013 blev Studenterrådet lovet flere studieboliger og i 2014 blev der 55 
varslet planlovsændringer. Planloven omhandler, hvilke krav en kommune kan stille, 56 
når de laver byplanlægning – Studenterrådet har selvfølgelig fastholdt, at kommunen 57 
skulle kræve studieboliger. Løftet om flere studieboliger og varsling af 58 
planlovsændringer er Studenterrådet naturligvis glade for og skal følge op på emnet. 59 
I de seneste år har kollegiumssituationen været diskuteret meget og ændret sig. 60 
Eksempelvis er Hejredalskollegiet blevet lukket og Parkkollegierne er blevet varslet 61 
ombygget (beslutningen blev dog udskudt). Samtidig har mange nybyggede boliger 62 
haft høj husleje og særligt omkring studiestart har mange svært ved at finde bolig. 63 
Derfor er det vigtigt, at Studenterrådet fortsat har fokus på boligområdet. 64 
I Studenterrådets politikpapirer påtaler vi en sammenhæng mellem transport, bolig og 65 
SU. Boliger kan eksempelvis ligge længere væk fra Universitetet, hvis der er gode 66 
bus- og cykelforbindelser. Ligeledes så har de studerendes rådighedsbeløb betydning 67 
for, hvad en studerende kan betale i husleje. Selvom vi har lavet denne kobling, så er 68 
dette ikke offentligt italesat og Studenterrådet har en oplagt mulighed at bruge sit 69 
momentum fra boligdebatten til at opnå mere indflydelse. 70 
Tidligere har Studenterrådet været med at bygge kollegier. I LUPUS er det blevet 71 
forslået, at Studenterrådet forsøger at gøre dette igen. Dette projekt er meget stort 72 
og vil kræve et stort og flerårigt stykke arbejde. Før at Fællesrådet kan træffe 73 
beslutning, om et sådant projekt skal søsættes, skal arbejdsomfanget, 74 
ressourceforbruget og realiserbarheden undersøges. Dette skal Forretningsudvalget 75 
sørge for sker med særligt fokus på potentielle samarbejdspartner. 76 
I de seneste år er flere studentermedhjælperstillinger på universitetet blevet normeret 77 
til syv timer om ugen. Ved otte timer opnår en studentermedhjælper visse 78 
rettigheder, såsom muligheden for at melde sig syg. Vi har i samarbejde med AC og 79 
HK (fagforeningerne for henholdsvis akademikere og kontoransatte) kunne konstatere 80 
rigtige mange sager på området. AU HR har blot kunne bekræfte, at der ikke er en 81 
decideret politik, om kun at ansætte studentermedhjælpere i 7 timers stillinger. 82 
Forretningsudvalget skal følge op på dette og forsøge at få ledelsen til at indføre en 83 
politik, om at ansætte studerende med rettigheder i videst muligt omfang. 84 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 85 

• opfølgning på de seneste års boligpolitiske sejre 86 

• at de levevilkårspolitiske sammenhænge påtales offentligt 87 
• at mulighederne for at bygge et kollegium bliver afsøgt 88 
• at studerende ansættes på rimelige vilkår på Universitetet 89 

 90 
Kampagner og konferencer 91 
Kampagner er en tidsbegrænset udmøntning af politik og et redskab, som 92 
Studenterrådet ofte har gjort brug af. Forretningsudvalget har det sidste år haft gode 93 
erfaringer med at lægge kampagneansvaret ud til de politiske udvalg. Derfor skal 94 
Forretningsudvalget sikre, at der bliver afholdt mindst to kampagner, som vedtages 95 
og udføres af de politiske udvalg. 96 
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Konferencer kan også bruges politisk, men er ikke et redskab, som Studenterrådet 97 
har brugt i større omfang. Konferencer kan være særligt effektive til at afklare 98 
problemstillinger. Forretningsudvalget skal afholde en konference om vareliggørelse, 99 
hvor fagrådene og de andre studenterråd inviteres. 100 
 101 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 102 

• at de politiske udvalg afholder minimum 2 kampagner 103 

• at en konference om vareliggørelse bliver afholdt 104 

 105 
Folketingsvalget 106 
I Rådsåret 2015 kommer der med sikkerhed folketingsvalg. Året giver derfor en stor 107 
mulighed, for at Studenterrådet kan markere sig både levevilkårs- og 108 
uddannelsespolitisk. En mulighed, som Studenterrådet ikke må lade sig gå forbi. 109 
Derfor skal Studenterrådet afholde en paneldebat med folketingskandidater fra 110 
Aarhus. Debatten skal have samme omfang, som kommunalvalgsdebatten i 2013. 111 
Derfor skal paneldebatten have minimum 200 deltagere. 112 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 113 

• at der afholdes en paneldebat med minimum 200 deltagere 114 

 115 
Internationale Studerende 116 
De internationale studerendes ved AU forhold er et område, som Studenterrådet har 117 
afdækket sporadisk. Ikke desto mindre kommer der stadig flere internationale 118 
studerende ved AU. Tidligere undersøgelser har vidst, at det største problem på AU er 119 
for dårlig integration af internationale studerende. Studenterrådet har været med til at 120 
søsætte mentorordningen, men har ikke været gode til følge op denne og andre 121 
søsatte ordninger. Derfor skal Forretningsudvalget redegøre for ordningerne, som 122 
tilbydes international studerende, og bedømme behovet for yderligere tiltag.  123 
 124 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 125 

• at internationale studerende tilbydes ordninger, som forbedrer deres integration  126 

 127 

Koordinationsindsats 128 

 129 

... mellem formelle organer 130 
Studenterrådet har nogen magt i diverse formelle organer, som vi dog er gode til at 131 
udnytte. Dette skyldes langt hen af vejen en god intern koordination og at vi er gode 132 
til lære af hinanden. Derfor er det vigtigt, at de studerendes repræsentanter får viden 133 
om, hvad der sker i andre organer. Ligeledes skal Forretningsudvalget sørge for, at 134 
studienævnsmedlemmer har mulighed for internt koordinering og at drage på 135 
hinandens erfaringer. For at sikre studienævnsrepræsentanter har de bedst mulige 136 
forudsætninger for deres fremtidige arbejde, skal Forretningsudvalget forberede en 137 
kvalificerende weekend, som skal afholdes i starten af forårssemestret 2016. 138 
 139 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 140 

• et forum for studienævnsrepræsentanter 141 
• forberedelsen af en kvalificerende weekend for studerende i studienævn 142 

 143 

... med andre Studenterråd 144 
En af Studenterrådets største styrker er samarbejdet med de andre studenterråd 145 
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igennem Danske Studerendes Fællesråd (Studenterrådenes landsorganisation; fork. 146 
DSF herfra). I rådsåret 2015 skal DSF gennemgå organisationsændringer. Denne 147 
proces skal Studenterrådet tage aktiv del i ud fra principperne, at DSF skal være så 148 
effektiv, gennemskuelig og åben en organisation, som muligt. 149 
Kun 101 kilometer fra Aarhus ligger Aalborg og Studenterrådet skal i det kommende 150 
år styrke samarbejdet med dets nærmeste ”studenterråd”, nemlig 151 
Studentersamfundet ved Aalborg Universitet. Derfor skal Forretningsudvalget lave et 152 
erfaringsudvekslingsnetværk med Studentersamfundet, som på sigt muligvis kan 153 
udvides. 154 
DSF har en kursusvirksomhed, som Studenterrådet kan gøre bedre brug af, end det vi 155 
gør nu. Derfor skal Forretningsudvalget sørger for at fagrådene bliver inviteret til DSFs 156 
kurser. 157 
 158 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 159 

• at DSF bliver så effektiv, gennemskuelig og åben en organisation, som mulig 160 

• et erfaringsudvekslingsnetværk med Studentersamfundet 161 

• at fagrådene inviteres til DSFs kurser 162 

 163 
… internationalt 164 
I 2015 genoplives Studenterrådets internationale udvalg. Ambitionen er at skabe et 165 
jysk forum for international studenterpolitik – på længere sigt gerne i samarbejde 166 
med Studentersamfundet, Syddanske Studerende og/eller andre interesserede 167 
samarbejdspartnere. Udvalget er umiddelbart tænkt som de politiske udvalgs 168 
forlængede arm ift. aktive, som konkret har interesse for politikudvikling samt 169 
kontaktskabelse og -vedligeholdelse på internationalt plan. Udvalget skal så vidt 170 
muligt trække på erfaringer, Studenterrådet gjorde sig, da udvalget eksisterede for år 171 
tilbage, samt blandt de aktive i Internationalt Udvalg ved Danske Studerendes 172 
Fællesråd. Dette kunne omhandle en undersøgelse af muligheden for en 173 
studenterpolitisk studietur og lokal videreformidling af diskussioner af internationale 174 
problemstillinger. 175 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 176 

• at afsøge mulighederne for en studietur 177 

• at der oprettes et internationalt udvalg i Studenterrådet 178 

 179 

Organisatoriske prioriteter 180 

 181 
Fagrådsarbejde 182 
Fagrådenes tilstedeværelse lokalt på universitetet forankrer Studenterrådet. Den 183 
daglige kontakt til fagrådene går igennem Forretningsudvalget. Det er 184 
Forretningsudvalgets opgave at bistå fagrådene med sparring og ideudvikling, både 185 
politisk og organisatorisk. Erfaringsudveksling og sociale aktiviteter fagrådene 186 
imellem, er ligeledes Forretningsudvalgets opgave at facilitere. 187 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 188 

• at en hyttetur bliver arrangeret med både politisk og socialt indhold. 189 

• at der afholdes erfaringsudveksling 190 

• at der udvikles en strategi for fagrådsarbejdet 191 

• at alle fagråd deltager i Fællesrådsmøder 192 
 193 
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Universitetsvalg 194 
Studenterrådet har i en lang periode haft gode valg. Denne succes skal fortsættes! 195 
Det er af central vigtighed, at Studenterrådet bibeholder begge pladser til 196 
universitetsbestyrelsen, alle pladser i de akademiske råd og at fagrådene vinder så 197 
mange studienævnspladser, som muligt. Studenterrådets valgkamp er effektiv, 198 
grundet bestyrelseskandidaternes og fagrådenes engagement. I 2015 skal 199 
Forretningsudvalget gennemgå måden, hvorpå Studenterrådet fører valgkamp og 200 
finde ud af om denne er optimal, eller man nogle steder kan optimere processen og få 201 
en lige så effektiv kampagne uden at trætte ligeså mange. Ligeledes skal det gøres 202 
lettere for fagrådene at promovere sig selv og Studenterrådet skal gøre brug af sine 203 
mandater i valgudvalget til at gøre valgsystemet mere gennemskueligt 204 
 205 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 206 

• at Studenterrådet igen får et godt valg 207 

• at forberedelsen og eksekveringen af valgkampen optimeres 208 

• at flere fagråd kan bruge valgkampen til at promovere sig selv 209 

• at valgsystemet bliver mere gennemskueligt 210 

 211 
Kommunikation 212 
God kommunikation er essentiel for Studenterrådet. Det sikrer, at alle studerende kan 213 
følge med i de daglige gøremål i Studenterrådet. Samtidig sikrer det, at 214 
Studenterrådets mange events bliver synlige for studerende på hele universitetet. I 215 
forbindelse med protesterne mod eksempelvis forskellige dimensioneringsplaner, viste 216 
de sociale medier sig effektive til at sprede studerendes og fagrådenes budskaber, 217 
samt at aktivere og mobilisere studerende på meget kort tid. I det kommende år skal 218 
Forretningsudvalget derfor, i samarbejde med sekretariatet, udvikle Studenterrådets 219 
kommunikationsplatforme på bl.a. de sociale medier, Delfinen, i nyhedsbrevet m.m. 220 
Derudover skal omstruktureringen af Studenterrådets kommunikationsressourcer 221 
frigøre tid til såvel Forretningsudvalget som sekretariatet, samt forbedre og strømline 222 
kommunikationen.  223 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 224 

• at den nye kommunikationsstrategi forankres i organisationen 225 

• at minimum en læserbrevsdag arrangeres 226 

 227 
Indsats over for aktive 228 
I led med flere beslutninger taget i rådsåret 2014 og servicestrategien, skal 229 
Studenterrådet have en god aktiv pleje. Derfor vil Forretningsudvalget sørge for, at de 230 
frivillige til Northside i største muligt omfang er studenterrødder. Lignende skal 231 
Studenterrådet tilbyde alle aktive at komme med på DSFs sommerlejre. 232 
Studenterrådet skal forsøge at lave et aktivitetsudvalg, som skal have til opgave at 233 
lave aktiviteter både eksternt og internt af en organisatorisk karakter. Ligeledes skal 234 
Forretningsudvalget stå for nogle sociale aktiviteter, som tilbydes alle aktive – som 235 
måske med tiden kunne udvikle sig til en socialgruppe. 236 
 237 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 238 

• fagrådsaktives mulighed for at deltage på Northside 239 

• at aktive tilbydes at komme med på DSF sommerlejr 240 

• at der sker sociale aktiviteter i Studenterrådsregi 241 

• at der faciliteres en aktivitetsgruppe i Studenterrådsregi 242 
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Bilag 9: Forslag til kommissorier for politisk(e) udvalg 

 

På Fællesrådsmødet den 20. november 2014 godkendte Fællesrådet Dirigentsinstitutionens 

indstilling og valgte 4 medlemmer fra Fællesrådet til kommissorieudvalget. De valgte var Lieve 

Vermeulen fra Artsrådet, Esben Andersen fra StatsRådet, Kåre Koch Rønnow fra MFSR og Jesper 

Veje Simonsen fra MFSR. Desuden blev følgende også valgt til kommissorieudvalget: Andreas 

Birch Olsen fra AUPUS, Leon Rix Iversen fra LUPUS og Sune Koch Rønnow fra Studenterrådets 

formandskab. Sune Koch Rønnow var formand for kommissorieudvalget. 

 

Kommissorieudvalget har valgt at beholde de to stående udvalg og at udvalgene skal bevare de 

samme ressortområder. Kommissorieudvalget har dog foretaget følgende overordnede ændring fra 

sidste års kommissorier. 

Ændringerne, som kommissorierne har til fælles: 

Foruden generelle opdateringer, så har kommissorieudvalget fortaget 3 større ændringer i begge 

kommissorier:   

1)Muligheden for at oprette stående og ad-hoc udvalg med beslutningskompetencer.  

2) At kommissorierne ligger i forlængelse af den almindelige praksis, f. eks. i forhold til udpegelse 

af sekretærer.  

3) Relevante beslutninger skal fremlægges Fællesrådet, i stedet for skulle skrives på relevante 

medier. 

 

Ændringer udelukkende i AUPUS’s kommissorium: 

I AUPUS’s kommissorium har kommissorieudvalget 2 større ændringer: 1) AU forum for 

Uddannelses medlemmer inviteres ikke længere (da forummet ikke eksisterer). 2) Udvalgsledelsen 

har sammen med FU ansvar for at have overblik over alle formelle organer på AU. 

 

Ændringer udelukkende i LUPUS’s kommissorium: 

I AUPUS’s kommissorium har kommissorieudvalget 2 større ændringer:  

1) Udvalget er kun forpligtiget til at sørge for, at der afholdes formøder før Landsforum (tidligere 

skulle der være LUPUS-møder).  

2) Udvalgsledelsen har sammen med FU ansvar for at have overblik over relevante eksterne 

organer. Desuden er vægtningen ændret en smule. 

 

Kommissorieudvalget har også foretaget flere mindre ændringer. Hvis nogen skulle have lyst til at 

se alle ændringer, så kan disse fås ved at skrive til sune@sr.au.dk 
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AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet (AUPUS) 1 

Kommissorium 2015 2 

Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. 3 

Kommissoriet er vedtaget på det konstituerende fællesrådsmøde d. 19. februar. 4 

 5 

Relevante bestemmelser fra statutten 6 

§30 stk. 6 7 

Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger mindst én sekretær til hvert udvalg. 8 

 9 

Udvalgenes daglige arbejde 10 

§33 11 

Udvalgene har kompetencer som fastsat i kommissorierne. Herudover fastsætter udvalgene 12 

selv deres forretningsorden. 13 

§34 14 

Udvalgene indkaldes af sekretæren fra Studenterrådets Forretningsudvalg senest 3 uger efter 15 

det konstituerende fællesrådsmøde til konstituerende udvalgsmøde. 16 

§35 17 

Alle større politiske beslutninger skal forelægges Fællesrådet. 18 

 19 

Sagsområder 20 

Fra § 30 i statutten er følgende sagsområder for nærværende udvalg, 21 

 Aarhus Universitets bestyrelse 22 

 Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau 23 

 Studienævn og akademiske råd 24 

Udvalget tilrettelægger selv arbejdet inden for sagsområderne, men er forpligtet til at leve op 25 

til Studenterrådets arbejdsplan, som den er vedtaget på det konstituerende fællesrådsmøde d. 26 

19. februar 2015. 27 

Beføjelser 28 

Udvalget giver mandat til Studenterrådets repræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse og 29 

Studenterrådets medlemmer af rektorale udvalg, samt udvalg på universitetsniveau i forhold 30 

til konkrete sager og dagsordener.  31 
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Udvalget har beføjelse til at udvikle og udmønte strategi og forretningsgange i relation til AU’s 32 

interne forhold, herunder studienævn og akademiske råd. Politikpapirer skal godkendes i 33 

LUPUS. 34 

Udvalget har beføjelse til at skrive høringssvar rettet til styrende, formelle og uformelle 35 

organer på Aarhus. Høringssvarene skal være i tråd med Studenterrådets vedtagne politik og 36 

må som minimum ikke stride herimod. 37 

Udvalget har beføjelse til at igangsætte kampagner og aktiviteter i relation til interne forhold 38 

på Aarhus Universitet. 39 

Udvalget har beføjelse til at lave både ad-hoc og stående udvalg med beslutningskompetencer. 40 

Et sådant udvalg er konstitueret under AUPUS kommissorium og alle beslutninger af en 41 

principiel karakter skal tages i AUPUS. Udvalgsledelsen vurderer, om en beslutning er af 42 

principiel karakter. 43 

Medlemmer af AUPUS kan ikke bindes af andre organer i Studenterrådet og står udelukkende 44 

til ansvar overfor Fællesrådet. 45 

 46 

Arbejdets omfang 47 

Udvalget skal som minimum holde formøder til alle bestyrelsesmøder. Heraf følger, at 48 

mødeplanen lægges ved rådsårets start, og om nødvendigt opdateres løbende, med 49 

hensyntagen til mødeplanen for Aarhus Universitets bestyrelse og andre styrende organer. 50 

Udvalget skal igennem sit arbejde, muliggøre løbende koordinering imellem 51 

studentermedlemmerne i de fire akademiske råd, samt imellem de akademiske 52 

rådsmedlemmer og studenterrepræsentanterne i bestyrelsen.  53 

Dagsorden og bilag skal være udsendt i rimelig tid, hvilket fastlægges nærmere i 54 

forretningsordenen. Resume af vigtige beslutninger fremlægges for Fællesrådet ved første 55 

belejlige anledning. 56 

Alle møder er åbne for alle interesserede med taleret, men ikke stemmeret(jf. statutten). 57 

Til hvert møde inviteres specifikt følgende personer med taleret, men ikke nødvendigvis 58 

stemmeret: 59 

• Alle studenterrepræsentanter i akademiske råd 60 

• Alle studenterrepræsentanter fra rektorale udvalg og arbejdsgrupper på universitetsniveau 61 

Sammensætning og konstituering 62 

AUPUS består af op til 16 medlemmer: 63 

 Studenterrådets 2 repræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse er fødte medlemmer 64 

af AUPUS.  65 
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 Op til 13 menige medlemmer, valgt af Fællesrådet. Det tilstræbes, at alle 66 

hovedområder er repræsenteret blandt medlemmerne. 67 

 Forretningsudvalget udpeger 1 udvalgssekretær fra sin midte inden det første 68 

udvalgsmøde. 69 

 Det tilstræbes endvidere, at der sidder repræsentanter fra de 4 akademiske råd samt 70 

AU forum for uddannelse blandt de fællesrådsvalgte. 71 

AUPUS konstituerer sig på førstkommende møde efter det konstituerende fællesrådsmøde. 72 

Blandt de 2 repræsentanter i universitetsbestyrelsen, vælges en udvalgsleder. 73 

Udvalgssekretæren og udvalgslederen udgør udvalgets ledelse. Udvalgsledelsen har ansvaret 74 

for mødeindkaldelse, -forberedelse, -afholdelse og -offentliggørelse af vigtige beslutninger. 75 

 76 

Koordinering med andre organer 77 

Udvalgsledelsen er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, LUPUS og andre 78 

relevante organer. 79 

Udvalgsledelsen er sammen med Forretningsudvalget ansvarlige for at have overblik over 80 

formelle organer ved Aarhus Universitet. 81 
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Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg  1 

i Studenterrådet (LUPUS) 2 

Kommissorium 2015 3 

Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. 4 

Kommissoriet er vedtaget på det konstituerende fællesrådsmøde d. 19. februar. 5 

 6 

Relevante bestemmelser fra statutten 7 

§30 stk. 6 8 

Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger mindst én sekretær til hvert udvalg. 9 

 10 

Udvalgenes daglige arbejde 11 

§33 12 

Udvalgene har kompetencer som fastsat i kommissorierne. Herudover fastsætter udvalgene 13 

selv deres forretningsorden. 14 

§34 15 

Udvalgene indkaldes af sekretæren fra Studenterrådets Forretningsudvalg senest 3 uger efter 16 

det konstituerende fællesrådsmøde til konstituerende udvalgsmøde. 17 

§35 18 

Alle større politiske beslutninger skal forelægges Fællesrådet. 19 

 20 

Sagsområder 21 

Fra § 30 i statutten er følgende sagsområder for nærværende udvalg, 22 

 Uddannelsespolitik, herunder lokal og national politik 23 

 Levevilkårspolitik, herunder lokal og national politik 24 

 Danske Studerendes Fællesråds politikkonferencer og Landsforum 25 

Udvalget tilrettelægger selv arbejdet inden for sagsområderne, men er forpligtet til at leve op 26 

til Studenterrådets arbejdsplan, som den er vedtaget på det konstituerende fællesrådsmøde d. 27 

19. februar 2015 28 
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Beføjelser 29 

Udvalget udvikler og godkender politikpapirer, der er gyldige indtil de revideres eller forkastes 30 

af LUPUS eller Fællesrådet. Politikpapirer sendes efterfølgende til fagrådsrepræsentanter i 31 

Fællesrådet med tilbud om oplæg herom.  32 

 33 

Udvalget har beføjelse til at skrive høringssvar rettet til andre end styrende, formelle og 34 

uformelle organer på Aarhus Universitet. Høringssvarene skal være i tråd med Studenterrådets 35 

vedtagne politik og må som minimum ikke stride herimod. 36 

Udvalget har beføjelse til at udvikle strategi rettet mod andet end styrende, formelle og 37 

uformelle organer på Aarhus Universitet. 38 

 39 

Udvalget har beføjelse til at igangsætte kampagner og aktiviteter i relation til studerendes 40 

forhold. 41 

 42 

Udvalget har beføjelse til at lave både ad-hoc og stående udvalg med beslutningskompetencer. 43 

Et sådant udvalg er konstitueret under LUPUS kommissorium og alle beslutninger af en 44 

principiel karakter skal tages i LUPUS. Udvalgsledelsen vurderer, om en beslutning er af 45 

principiel karakter. 46 

Udvalget udpeger og giver mandat til Studenterrådets repræsentanter i Danske Studerendes 47 

Fællesråd. Alle disse valg foretages på baggrund af indstilling fra Forretningsudvalget. 48 

 En repræsentant til DSF’s Levevilkårspolitiske Udvalg. 49 

 En repræsentant til DSF’s UddannelsesPolitkske Udvalg. 50 

 Et medlem af Landsforum (For perioden februar til ultimo januar). 51 

 De delegerede til DSF’s politikkonferencer, herunder en eller flere delegationsleder(e), 52 

som har ansvar for at lede SR/AUs delegation. 53 

 54 

Medlemmer af LUPUS kan ikke bindes af andre organer i Studenterrådet og står udelukkende 55 

til ansvar overfor Fællesrådet. 56 

 57 

Arbejdets omfang 58 

Udvalget skal i sin mødeplanlægning tage stilling til det politiske og kampagnemæssige år. 59 

Udvalget skal ligeledes tage hensyn til DSF’s mødekalender. Mødeplanen lægges ved rådsårets 60 

start og opdateres efter behov. 61 

Udvalget skal sikre, at der bliver afholdt formøde til alle landsforumsmøder og forud for 62 

politikkonferencer, hvis der ikke lægger et LUPUS-møde umiddelbart før.  63 
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Dagsorden og bilag skal være udsendt i rimelig tid, hvilket fastlægges nærmere i 64 

forretningsordenen. Resume af vigtige beslutninger skal desuden offentliggøres via relevante 65 

medier umiddelbart efter de er vedtaget. 66 

 67 

Alle møder er åbne for alle interesserede med taleret, men ikke stemmeret (jf. statutten). 68 

 69 

Sammensætning og konstituering 70 

LUPUS består af op til 16 medlemmer: 71 

 Op til 12 menige medlemmer, valgt af Fællesrådet. Det tilstræbes, at alle 72 

hovedområder er repræsenteret blandt medlemmerne. 73 

 Forretningsudvalget indstiller kandidater til 1 UPU, 1 LU og 1 landsforum repræsentant, 74 

som er fødte medlemmer af LUPUS 75 

 Forretningsudvalget udpeger 1 udvalgssekretær fra sin midte inden det første 76 

udvalgsmøde. 77 

LUPUS konstituerer sig på førstkommende møde efter det konstituerende fællesrådsmøde. På 78 

mødet vælges blandt udvalgets medlemmer én udvalgsleder. Det tilstræbes, at udvalgslederen 79 

ikke samtidig er medlem af Forretningsudvalget. Udvalgssekretæren og udvalgslederen udgør 80 

udvalgets ledelse. Udvalgsledelsen har ansvaret for mødeindkaldelse, -forberedelse, -afhold-81 

else og-offentliggørelse af vigtige beslutninger. 82 

 83 

Koordinering med andre organer 84 

Udvalgsledelsen er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, AUPUS og andre 85 

relevante organer. 86 

Udvalgsledelsen er sammen med Forretningsudvalget ansvarlige for at have overblik over 87 

eksterne organer, som har LUPUS’ interesse. 88 
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Bilag 10: 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 11: 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 12: 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 13: 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 14: Opstilling til Formand for Studenterrådet 

 

Kære Fællesråd 

 

Jeg, Sune Koch Rønnow, stiller op til Formand for Studenterrådet. Jeg er 26 år og læser Klassisk 

Arkæologi på 10. semester. Jeg har siddet i Forretningsudvalget siden november 2012 og før dette i 

både Artsrådet og hvad der nu hedder Klassisk Fagråd (Fagrådet for Klassiske Studier). 

 

Det var den Faglige Udviklingsproces (FUP) i vinteren 2011, som for alvor gav mig 

studenterpolitisk blod på tanden og igangsatte lysten til arbejdet for et demokratisk og fagligt 

forankret universitet. Siden kom problemanalysen, analysepanelet, ekspertgruppen og flere lokale 

processer. Det har været spændende og lærerigt at arbejde med og en af de opgaver, som jeg 

virkelig gerne vil være med til at se til ende. 

Fra mit synspunkt, er arbejdet med FUP et eksempel på, hvordan Studenterrådet arbejder, når det 

arbejder bedst. Vi har brugt formelle organer, protester, skrivelser, artikler og afholdt et hav af 

møder. Det har kostet mange mennesker meget blod, sved og tårer, men vi har også fået ændret på 

noget – og ændret det til det bedre. 

Den slags arbejde vil jeg gerne, at vi udfører mere af. Det virker rigtig godt, når vi anvender både 

bredden og alsidigheden i vores organisation – når vi formår både at arbejde lokalt og centralt. 

 

På trods af, at der er mange udfordringer og ting, som vi kunne gøre bedre, så mener jeg, at vi har 

en velfungerende og potent organisation. Dog er nogle ting, som jeg særligt gerne vil fokusere på: 

• At Studenterrådet på den ene side arbejder med implementeringen af reformer og på den 

anden side modarbejder reformerne i deres helhed. 

• Vi opdeler meget tit politisk og organisatorisk arbejde. Vi skal simpelthen blive bedre til at 

tænke politisk og organisatorisk arbejde sammen. 

• Forretningsudvalget skal blive bedre til at bruge fagrådene. Fagrådene er eksperter i deres 

lokale forhold og de erfaringer kan gives videre til andre fagråd og bør forme grundlaget for 

ledelsens og vores egne beslutninger. 

• Vi er rigtig gode til at gøre mange ting, men noget vi helt sikkert kan blive bedre til, er 

arbejdsfordeling. Derfor vil jeg kigge på vores arbejdsgange og se om de er optimale. 

• Vi er blevet bedre til at udvikle visioner for os selv, AU og uddannelse helt generelt, men vi 

skal gøre det endnu mere. 

 

I skrivende stund føles det meget, som at skulle udfylde nogle meget store sko. Studenterrådet er en 

gammel, stor og velfungerende organisation, men jeg er sgu klar til at tage udfordringen op. 

Med håbet om tillid 

Sune Koch Rønnow 

 

Spørgsmål, kommentarer eller andet modtages gerne: 

Telefon: 60 14 57 14; Mail: sune@sr.au.dk 
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Bilag 15: Opstilling til Næstformand for Studenterrådet 
 

Mit navn er Bertil Moesgaard Andersen, jeg er 21 år, læser Statskundskab på 6. semester og stiller 

op til posten som Næstformand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. 

 

Jeg har lavet studenterpolitik lige siden, jeg startede på uni, hvor jeg blev valgt ind i StatsRaadets 

bestyrelse. Siden blev jeg i maj 2013 mandatbærer i Fællesrådet, i november 2013 valgt til 

Studienævnet på Statskundskab og på sidste års konstituerende fællesrådsmøde blev jeg valgt til at 

sidde i Studenterrådets Forretningsudvalg. På trods af alt dette føler jeg på ingen måde, at mit 

studenterpolitiske liv er afsluttet, og da jeg stopper som studienævnsrepræsentant, føler jeg det 

naturligt at øge arbejdsbyrden ved at indtræde i det kommende Studenterråds formandsskab. Mange 

af de erfaringer, jeg har gjort mig i det forgangne år gør, at jeg føler mig rustet til at udvikle 

organisationen - både organisatorisk og politisk:  

 

Organisatorisk er det især vigtigt det kommende år at skabe et sekretariat, der er (mindst) lige så 

arbejdsdygtigt som de tidligere. I den sammenhæng er den primære udfordring den store 

udskiftning blandt de ansatte, hvorfor jeg i det kommende år kan hjælpe med at sikre kontinuiteten 

ved at være blandt organisationens mest erfarne. Dette vil jeg også hjælpe på vej ved at fortsætte 

med udviklingen af Studenterrådets arrangementer, navnligt Studiemessen (som jeg også arbejdede 

meget med sidste år) og Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. 

Derudover vil jeg arbejde på at gentænke måden, Studenterrådet samarbejder med sine fagråd på: 

Ved at trække på positive erfaringer fra andre universiteter tror jeg, at vi kan smidiggøre arbejdet og 

fremme dialogen/debatten mellem fagrådene og Forretningsudvalget. 

 

Politisk har en af mine største visioner været at forbedre den danske studenterpolitik på 

internationalt plan. Det er noget jeg føler har ligget lidt for dødt i aarhusiansk studenterpolitik og 

dermed også en mulighed, jeg mener, vi bør gribe: Ændringen i DSF’s struktur medførte bl.a. 

oprettelsen af et officielt Internationalt Udvalg, som jeg sidder og vil deltage aktivt i den kommende 

tid. Dertil vil jeg genoplive et tilsvarende udvalg i Aarhus, som - alt efter, hvor interessen blandt 

udvalgets medlemmer ligger - fx kunne fungere som et lokalt debatforum om aktuelle debatter i 

international studenterpolitik, undersøge mulighederne for en studenterpolitisk studietur, skabe 

forbindelser og samarbejder med andre nordiske universiteter el.lign.  

Nationalt tror jeg især Studenterrådet har plads til forbedring ved de årlige politikkonferencer: Det 

kan i min optik blive vigtigt at tegne nogle retningslinjer for, hvad vi som Studenterråd kan og ikke 

kan gå med til, herunder vurdere hvornår afstemninger, som ikke øjensynligt medfører kvalitative 

ændringer i politikken, kan sælges som vores bidrag til et kompromis. 

Jeg vil også gerne være med til at intensivere den lokale lobbyindsats: Vi har især i forbindelse med 

Kommunalvalget i 2013 været dygtige til at præge valget i en studenterpolitisk retning og 

efterfølgende holdt de indvalgte politikere i ørene for at gennemføre løfterne - her tænkes især på de 

flere studieboliger og den forbedrede offentlige transport. I den forbindelse har jeg bl.a. været til 

konference hos vækstinitiativet Business Aarhus, et aarhusiansk og politisk nedsat vækstforum, som 

jeg grundet yderligere dialog deltager på Studenterrådets vegne i endnu en konference om 
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fremtidens boligmarked i Aarhus. Målet med kontakter som denne er at sørge for studenterpolitiske 

forbedringer, fx at mængden af studieboliger og -jobs skal følge fremtidens demografiske udvikling. 

I det kommende år vil folketingsvalget være en oplagt chance for at sikre forbedrede forhold for 

studerende, og også her vil jeg kæmpe for, at politikerne kommer til at tale de studerendes sag. 

 

Ved at stemme på mig har i altså chancen for at stemme en kandidat, som har anseelig erfaring og 

store visioner for organisationen, hvilket er vigtigt - særligt i en tid med stor udskiftning. 

 

Med håb om tillid,  

Bertil Moesgaard Andersen 

 

Hvis i har spørgsmål og/eller kommentarer kan jeg kontaktes på: 

53 65 01 56 eller bertilmoesgaard@gmail.com 

  

mailto:bertilmoesgaard@gmail.com
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Bilag 16: Opstilling til Forretningsudvalget 

 

Mit navn er Kasper, jeg er 22 år og stiller op til Forretningsudvalget. Jeg studerer medicinalkemi på 

SciTech på mit 6. semester. Ud over de 2 kurser jeg har, går min tid med at oprense proteiner og 

undersøge deres aktivitet til mit bachelor projekt.  

 

Jeg har lavet studenterpolitik siden jeg gik i 2.g på Aalborgs tekniske gymnasium. Der har jeg 

siddet som formand for elevrådet, mens jeg sideløbende sad med i bestyrelsen for 

Erhvervsskolernes Elev Organisation (EEO), hvor jeg sad i en 2-årig periode. Jeg har været aktiv 

hos MFSR siden 2013 og ved Studenterrådet siden valget 2013, hvor jeg siden har siddet i LUPUS, 

valgkommissionen og dertil været med til diverse ad hoc opgaver.  

 

Jeg stiller op til Forretningsudvalget, da jeg gerne vil være mere med i det daglige organisatoriske 

og politiske arbejde. I forhold til det organisatoriske vil jeg gerne være med til at sikre, at alle 

fagråd og deres aktive er inkluderet og føler sig inkluderet som den vigtige del af studenterrådet de/I 

er. Inden for den nærmeste fremtid vil folketingsvalget blive udskrevet, dette skal vi bruge til at 

påvirke lokalt, og det vil jeg gerne være med til at sikre, at vi får gjort så optimalt som muligt. 

 

Jeg håber, I gider give mig jeres tillid, og hvis I gør, vil jeg love at gøre så meget jeg kan for 

Studenterrådet. 

 

Er der spørgsmål til mig eller ønskes der en uddybelse, kan jeg kontaktes på 20 94 40 04 eller 

kasp3rl@chem.au.dk  

 

Mvh. 

Kasper Langgaard 
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Bilag 17: Opstilling til Forretningsudvalget 

 

Mit navn er Sana Mahin Doost, jeg er 20 år gammel og er netop startet på mit fjerde semester på 

Statskundskab. Jeg opstiller hermed til Forretningsudvalget for Studenterrådet ved Aarhus 

Universitet.  

 

Min kendskab til organisationen er endnu sparsomt, men jeg har i løbet af efterårssemestret stiftet 

bekendtskab med Studenterrådets arbejde ved blandt andet at have deltaget som frivillig på den 

årlige Studiemessen. Derudover har jeg deltaget i Studenterrådets hyttetur, der gav mig en 

fornemmelse af hvilke arbejdsområder, der er i særligt fokus.  

I løbet af november blev der afholdt Universitetsvalg, hvor jeg deltog i valgseminar og førte 

valgkamp for Studenterrådet og StatsRådet.  

Jeg var i min gymnasietid aktiv i elevrådsbestyrelse og skolebestyrelse, hvorfor min interesse for 

studenterpolitik falder mig meget naturlig. Jeg har siden september taget del i fagrådsarbejdet i 

StatsRådet, hvilket i endnu højere grad har åbnet mine øjne for studenterpolitik.  

Efter at have deltaget i Fællesrådsmøder, hvor jeg er mandatbærer for StatsRådet, syntes jeg, at 

arbejdet her og i Forretningsudvalget virker særligt spændende, hvorfor jeg melder mit kandidatur 

som menigt medlem af FU. 

 

Mit daglige studenterpolitiske arbejde har hovedsageligt foregået i StatsRådet, hvorfor jeg syntes, at 

forbindelsen mellem Studenterrådet og de enkelte fagråd er interessant. Jeg ved, at der gøres meget 

for at optimere fagrådenes forbindelse til Studenterrådet og fagrådene imellem, men jeg tror, at 

dette kan gøres mere effektivt ved hjælp af blandt andet idéudveksling og sparringssamarbejde.  

Jeg mener, at optimering af fagrådene skal være med hensyntagen til de enkeltes særlige 

arbejdsgange og forståelse for at nogle tiltag fungerer godt et sted og mindre optimalt et andet.  

En stemme på mig er en stemme på en ny kandidat, der har gode idéer og ikke er bange for at tage 

fat. Jeg vil bidrage med noget nyt til en i forvejen stærk organisation, der giver muligheder for, at 

den enkelte studenterpolitisk aktive kan udfolde sig indenfor områder de finder interessant, men 

også arbejder benhårdt for studerende på hele Aarhus Universitet.  

Med håb om jeres tillid 

Sana Mahin Doost 

Ved yderlige spørgsmål kan jeg kontaktes på mail og telefon: 

sanamdoost@gmail.com 

42 80 60 59 
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Bilag 18: Opstilling til Forretningsudvalget 

 

Kære Fællesråd 

 

Mit navn er Mads Hareskov Jørgensen, og jeg stiller hermed op til Studenterrådets 

Forretningsudvalg. Jeg er 23 år og læser statskundskab på 6. semester. 

 

Siden 2013 har jeg været aktiv i StatsRådet, hvor jeg blandt andet sidder i Forretningsudvalget. 

Hurtigt efter starten i StatsRådet fandt jeg også interesse for arbejdet i Studenterrådet, hvor jeg 

blandt andet har siddet i AUPUS det seneste år og i LUPUS siden september. 

 

Studenterpolitisk befinder vi os i en turbulent og afgørende tid. Fremdriftsreform og dimensionering 

presser os som studerende. Det var også netop fremdriftsreformen, der i november 2013 gav mig 

særligt blod på tanden i forhold til studenterpolitik. Arbejdet mod de disse tiltag er svær. Vi skal på 

den ene side kæmpe indædt mod dem. På den anden side har vi også et ansvar for at sikre, at de 

implementeres, så lempeligt som muligt, således at færrest kommer i klemme. Det stiller os i en 

svær position, men det er en balancegang, som er mulig, og en udfordring som jeg brander for at 

tage op. 

 

Samtidig er der også mere positive takter. Nye tiltag fra en universitetsledelse med nye ansigter 

stiller decentrealisering og andre forbedringer i udsigt. Det er en spændende udvikling, men kræver 

også, at vi arbejder målrettet mod, at de fine hensigter munder ud i reelle forbedringer. 

 

Der er altså både udfordringer at slås med og muligheder at gribe. Det er enormt vigtigt at, vi som 

studerende mærkerer os, tager kampene og griber muglighederne. Det er det, jeg vil være med til i 

Forretningsudvalget.  

 

Jeg ser Forretningsudvalgets rolle primært som værende faciliteter og koordinator. Studenterrådet er 

et bindeled. Lokalt mellem studerende, universitetsledelsen, kommunen, andre interessenter og 

fagrådene imellem. Nationalt er Studenterrådet bindeleddet til DSF. Det er Forretningsudvalgets 

opgave at sikre informationer flyder op, ned, imellem og på tværs af de mange niveauer og dele. 

Det er enormt vigtigt. Vi står stærkest som studerende, når vi står samlet, men vi står også stærkest, 

når hvert niveau og hvert del for lov - og er klædt ordenligt på - til at gøre netop, det de er bedst til.  

 

Det vil blive min fornemmeste opgave som medlem af Forretningsudvalget at sikre dette samspil. 

 

Det er sgu ærligt talt ikke nogen let opgave, og jeg føler mig meget ydmyg  i sammenligning med 

alt det Studenterrådet tidligere har udrettet. Men det er en opgave, som jeg inderligt brander for, og 

som jeg ved kan løftes ved fælles indsats. 

 

Har I spørgsmål, kommentarer, eller andet modtages det med kyshånd på tlf.: 22 55 76 21 eller 

mail: mads.hj@live.dk 

 

Med håb om tillid 

 

Mads Hareskov Jørgensen 

  

mailto:mads.hj@live.dk
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Bilag 19: Opstilling til Forretningsudvalget 

 

Mit navn er Kirstine Pedersen, jeg er 25 år gammel, studerer klassisk arkæologi på kandidaten 

og jeg ønsker at stille op til Studenterrådets Forretningsudvalg. 

 

Jeg har været aktiv i studenterpolitik i lidt over 3 år. Grunden til, at jeg blev aktiv i 

studenterpolitik i første omgang, var forringelser af studiemiljøet på Klassisk Arkæologi 

grundet den faglige udviklingsproces. Jeg oplevede FUP som en masse beslutninger foretaget 

på ledelsesniveau, for herefter at blive presset ned over studerende og undervisere, uden at tage 

hensyn til de enkelte fagmiljøer. Grundet at mit første møde med studenterpolitik var mødet 

med FUP, har en kernesag for mig siden hen i mit studenterpolitiske arbejde været, at 

medinddragelse af de lokale fagmiljøer og de studerende, når der skal tages beslutninger på 

Universitetet ikke kan prioriteres højt nok. 

 

I løbet af de tre år jeg har lavet studenterpolitik, har jeg lavet mange forskellige ting, herunder 

blandt andet fagudvalgsarbejde på Klassiske Studier og udannelsesfagudvalgs- og 

studienævnsarbejde. Det jeg dog har brugt mest tid på de sidste to år er Artsrådet, 

fakultetsrådet på Arts. Jeg har siddet i Artsrådets Forretningsudvalg de sidste to år, først som 

Kasserer og bagefter som Næstformand. Som en del af Artsrådets Forretningsudvalg har jeg 

arbejdet med de udfordringer studerende står overfor på Arts, det seneste år har det især været 

konsekvenserne og implementeringen af Fremdriftsreformen og dimensioneringsplanen. 

Arbejdet i Artsrådet har givet mig erfaringer og ikke mindst blod på tanden i forhold til 

kampen for de studerendes vilkår. Og jeg glæder mig derfor til, såfremt jeg bliver valgt, at 

fortsætte kampen i Studenterrådet, og fortsat kunne sætte fokus på og modarbejde forringelser 

for studerende. Og ikke mindst glæder jeg mig til udfordringen ved også at skulle lære de 

studerende fra de andre fakulteter at kende, og kæmpe sammen med dem! 

 

Selvom jeg ikke har siddet i Forretningsudvalget før, er det politiske arbejde i Studenterrådet 

ikke fuldstændig fremmed for mig. Jeg har været medlem af Studenterrådets levevilkårs og 

uddannelsespolitiske organ, LUPUS, siden august 2012. Dette er også et område, såfremt jeg 

bliver valgt, jeg håber at kunne arbejde videre med. Jeg synes LUPUS er et interessant organ 

med mange muligheder. Det er et spændende organ at være en del af, da man her både kan 

arbejde med kommunal- og landspolitik samt politik direkte fra Danske Studerendes Fællesråd. 

Men grundet, at LUPUS udvikler og forholder sig til politik på utrolig mange områder og 

niveauer, kan organet nogle gange minde lidt om en politisk blæksprutte, og derfor er mit 

ønske her at kunne være med til at målrette organet, så det samtidig også bedre vil kunne 

udnytte sine muligheder og potentiale. 

 

Med håb om tillid. 

 

Kirstine Pedersen 

 

Hvis I har nogle spørgsmål til mig eller min opstilling, så er I meget velkomne til at kontakte 

mig på mail, kirstinejosephine@gmail.com, eller på telefon, 20 83 31 67.  
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Bilag 20: 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 21: 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 22: 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 23: 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 24: Opstilling til Studenterhusfondens bestyrelse 

 

Opstilling til bestyrelsesmedlem i Studenterhusfonden 

 

Mit navn er Jeppe Kaas, jeg læser mit hovedfag på religionsvidenskab og mit tilvalg på antropologi.  

Mit studenterpolitiske arbejde foregår primært i Artsrådet, hvor jeg sidder i forretningsudvalget. 

Men Jeg sidder også i fagrådet både på religionsvidenskab og antropologi, og har det sidste år båret 

mandat i AUPUS. Jeg blev indsuppleret i bestyrelsen i Studenterhusfonden for ca. et halvt år siden. 

Siden jeg blev indsuppleret, har jeg funder arbejde i bestyrelsen meget spændene. Da jeg startede 

var det lige kommet en ny bestyrelsesformand og ansat en ny direktør i Studenterhusfonden, og 

siden det er der sket en stor udvikling. Denne udvikling vil jeg gerne vil blive ved med at følge og 

sørger for, at det er en udvikling vi som studerene kan være glade for. For Jeg syntes, at det er 

vigtigt, at blive ved med at huske studenterhusfonden på, at det nu engang er studerene som er deres 

største kunder.  

 

Hvis I har nogle spørgsmål er i meget velkommen til at kontakte mig. 

 

Jeppe Kaas 

61 74 13 45 

jeppe.p.kaas@gmail.com 
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Bilag 25: Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg 

 

Aktivitetspuljeudvalget 

Aktivitetspuljeudvalget er ansvarligt for tildeling af midler fra Studenterrådets Aktivitetspulje. 

Udvalget arbejder primært via mailkorrespondance, og tildelingen besluttes ved almindeligt flertal. 

 

Sammensætning 

- Studenterrådets Generalsekretær 

- Studenterrådets Formand 

- 3 medlemmer valgt blandt alle studerende på Aarhus Universitet på det konstituerende 

fællesrådsmøde 

 

Konstituering 

Studenterrådets formand er født formand for Aktivitetspuljeudvalget. 

 

Økonomi for Aktivitetspuljen 

Størrelsen af puljen fastsættes årligt i Studenterrådets Budget, der godkendes af Fællesrådet.  
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Bilag 26: 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 27: 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 
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Bilag 28: Valg til de politiske udvalg 

 

AUPUS 

AU-politisk udvalg ved Studenterrådet. AUPUS er et af Studenterrådets politiske udvalg, som har 

til opgave at vedtage og beslutte Studenterrådets politik og strategi i bestyrelsen, samt koordinere 

mellem rektorale udvalg, akademisk råd og studienævn. 

Ved spørgsmål kan udvalgsleder Andreas Birch Olsen kontaktes på 51 23 02 33. 

 

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 Leon Rix Iversen kontaktes på 61 70 14 68. 


