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Referat Fællesrådsmøde d. 07.04.2015 

Tirsdag d. 07.04.15 kl. 19.15-22.00, Richard Mortensen stuen. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Mandatbærer: 

Ida Møller (Artsrådet), Rikke Rode (Artsrådet), Kristina Christensen (Artsrådet), Joachim Sloth (Artsrådet),Thea 

Mosegaard Pedersen (Artsrådet), Thomas Nielsen (Artsrådet), Andreas Olsen (Artsrådet), Ebbe Just (Artsrådet), 

Pernille Madsen (Artsrådet), Gunvor H. Platou (Artsrådet), Jeppe Kaas (Artsrådet), Alice Sahinkuye (Artsrådet), Daniel 

Slater (Artsrådet), Martin Duus (Oeconrådet), Steffen Selmer Andersen (Statsrådet), Sana Doost (Statsrådet), Ditte Lolk 

(Psykrådet), Rasmus S. Bendixen (Psykrådet), Anders R. Pihlkjær (JURrådet), Marie V. Thuesen (JURrådet), Joachim 

K. Mikkelsen (ABC), Morten Svendsen (ABC), Isabella Møller (Communication Council), Emil Outzen 

(Communication Council), Jonatan Damgsgaard (Medicinerrådet), Ane Bjerg Christensen (Medicinerrådet), Eske M. 

Pedersen (MFSR), Jesper Simonsen (MFSR), Lauge Hoyer (MFSR), David Houborg (BFU), Daniel Hulgaard 

(DSR/ING), Andreas P. Kristensen (DSR/ING), Klaus Bæk Pedersen (IGOR). 

 

Tilstedeværende uden mandat: 

Mads Warming (BFU), Leon Rix Iversen (Statsrådet), Torsten Hundebøl Hansen (IGOR), Emil J. Broeders (IGOR), 

Anders Doktor (IGOR), Amalie Andersen (Psykrådet), Emilie Nielsen (Psykrådet). 

 

Der er 33 mandater til stede fra 4 hovedområder, hvorfor quorum er konstateret. 

 

1.2 Godkendelse af referat fra det konstituerende fællesrådsmøde d. 19.02.2015 (O+D+B) (Bilag 1) 

Der er følgende rettelser/kommentarer til tidligere referat: 

Punkt 5.4. Der er valgt et medlem for meget til Studenterfonden af 1963, da FU formand allerede i kraft af sin position 

også indgår som medlem. Julius Petersen (IGOR) er valgt til bestyrelsen, men er ikke blevet indstillet grundet en 

misforståelse.  

 

Navnerettelse. Fra Kristian Christensen til Kristina Christensen. 

 

Referatet er godkendt med ovenstående rettelser. 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Dagsordenen er godkendt. 

  

1.4 Valg af stemmetæller (B) 

Amalie Andersen (Psykrådet.) og Emilie Nielsen (Psykrådet.) er valgt som stemmetællere.  
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2.  Sager til behandling 

2.1 Revision af budget (Bilag 2) (O+D+B) 

Charlotte Stark (generalsekretær) fremlægger revideret budget 2015.  

Spørgsmål og kommentarer til budgettet: 

 Er det en ny aftale med den salgsansvarlige? 

Svar: Nej, aftalen er fra sidste år (fast aftale om minimum 30.000 kr.). Der rykkes for pengene fra 

regnskabsår 2014, der endnu ikke var modtaget da årsrapporten blev udfærdiget.  

 

Der blev stillet følgende forslag: Bogfør pengene nu i regnskabet 2014 som tilgodehavende.  

Svar: Regnskabet for 2014 er lukket og afsluttet hvorfor pengene vil fremgå i 2015. 

Kommentar: Bør budgettet for 2015 så ikke ændres fra 30.000 kr. til i stedet 60.000 kr. da de så bliver 

forventet indkomst på posten.  

 

Forslag til afstemning: Der laves en tilgodehavende post 2015 hvor de 30.000 bogføres. 

Resultat: For 32 stemmer, imod 0 stemmer, blank 1 stemme. 

Forslaget er godkendt. 

 

 Det kommenteres at det er dejligt med flere penge til kampagner. 

 Spørgsmål: Hvorfor er øl/vand posten ikke revideret? 

Svar: Den er ikke opgjort på passiver og SR har en masse stående, og man vil helst ikke tjene for mange 

penge på salg af øl og vand. 

 Kommentar: Man kunne lave en ekstra søjle ved siden af tidligere og revideret budget der viser hvilken 

ændring der er foretaget. 

Det reviderede budget er enstemmigt godkendt. 

 

2.2 Studenter Politisk Forum (Bilag 3)  

Sune beretter om Studenter Politisk Forum jf. bilag 3. Der skal vælges en repræsentant fra Fællesrådsmødet til at 

deltage i mødet og emnet der skal tages op på mødet skal vælges. Det bemærkes at repræsentanten skal deltage i et 

formøde. 

De tre emner: 

1. Feedback i undervisningsforløb og efter eksamen herunder også en snak om uddannelseskvalitet. 

2. Ingen garanti for optag for de der har holdt pause mellem deres bachelor og kandidat herunder også en snak 

om retskravet og dimensioneringsplanen. 

3. Reduktion i speciale og bachelor tid herunder også en snak omkring Fremdriftsreformen. 

 

Spørgsmål:  

Hvilken form har mødet og bliver der taget referat ved møderne?  

Svar: Mødet er åbent, ikke alle har taleret men man kan komme med til mødet. Det bliver et formelt møde. Der kommer 

referat. 

 

2.2.1 Valg af emne (O+D+B) 

De forskellige emner diskuteres.  

Kommentarer: 
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 Frit Forum har valgt et emne omhandlende alternativt optag til kvote 1, så godt hvis vi ikke kommer med et 

lignende ene. 

 Der tales for feedback og fremhæves at det er vigtigt at arbejde med uddannelseskvaliteten og fokusere på det 

område. 

 Studieordninger er der ændret en del i. Det kunne være interessant at vide om AU’s ledelse og dermed også 

rektor er enige i hvad det er der bliver gjort. 

 Der tales for emnet om reduktion i specialetid. Det virker til der er stor usikkerhed om dette emne og det 

fylder meget hos mange. På KU kan vi se at de allerede har gang i at tale mere om emnet om feedback. 

 Der er nogle der er ved at ryge ud grundet de har holdt en pause i studiet – vi har altså studerende som på 

nuværende tidspunkt måske ikke kan komme ind igen. Derfor tales der for at emnet skal omhandle 

specialetider. 

 Det er mest presserende at tale om specialetider. Det er noget vi skal gøre noget ved lige nu. Hvis 

specialetiderne først er blevet forkortet så bliver de ikke sat op igen. 

 Angående behovet for mere feedback. Der skal igangsættes en undersøgelse, da det ikke er alle steder det er et 

problem at der ikke er god nok feedback. 

 

 Der foreslås et 4. emne. Evaluering, hvordan foregår det på AU, hvad er den faktiske praksis og hvad er 

erfaringer hermed. Mere fokus på dette område kunne hjælpe uddannelseskvaliteten. 

 

 Sune præciserer at vi nok kun får 10 minutter på mødet til indlægget. 

 

Der stemmes om de nu 4 forskellige forslag. I første runde må alle stemme så mange gange som de vil. 

Resultat af første runde. 

Forslag 1: 23 stemmer 

Forslag 2: 7 stemmer 

Forslag 3: 28 stemmer 

Forslag 4: (Foreslået på mødet): ”Evaluering, hvordan foregår det på AU, hvad er den faktiske praksis og hvad er 

erfaringer hermed”. 16 stemmer 

 

Resultat af anden runde. Endelig afstemning. Man må kun stemme en gang. 

Forslag 1: 6 stemmer 

Forslag 3: 27 stemmer 

Ingen stemmer blankt 

Forslag 3 er valgt og godkendt af Fællesrådet. 

 

2.2.2 Valg fællesrådets delegeret (O+D+B) 

Isabella Møller (Communication Council) stiller op. Ingen andre melder sig.  

Isabella er valgt pr. akklamation. 

 

2.3 NorthSides arbejdsgruppe (O) 

Sana Doost (FU) fortæller om NS. 
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Vi har i Studenterrådet i år 2 barer. Henholdsvis Medarbejderbaren og P6 Beat baren. I alt er der et behov på 100 

frivillige. Medlemmer af fagråd og SR får førsteret til pladserne som frivillige. Tilmelding sker i 2 runder. I første runde 

sendes en mail til SR. Heri tilkendegiver man at man ønsker at blive frivillig. Tilmeldingsfris er den 20. april. Herefter 

åbnes der op for at andre uden for fagrådene også kan melde sig til de resterende pladser. I anden runde vil vagtplanen 

blive udarbejdet og man får tildelt sine vagter. 

  

2.4 Ændringer af fællesrådets mødekalender (Bilag 4) (O+D+B) 

Det foreslås at næste Fællesrådsmøde flyttes fra den 13. maj til den 20. maj. Forslaget er enstemmigt godkendt. 

 

Det foreslås at det konstituerende Fællesrådsmøde i 2016 fastlægges til den 25. februar. Forslaget er enstemmigt 

godkendt. 

 

2.5 Visionsdebat for fællesrådsmøderne (Bilag 5 + 6) (O+D) 

Artsrådet, LUPUS, MFSR og FU beretter om deres forslag jf. bilag 6. 

 

Kommentarer/debat: 

 Der ses gerne at der kommer oplæg fra AUPUS, LUPUS og FU på Fællesrådsmøderne hvor der bliver gået 

mere i dybden. Dette for at der knyttes et bredere samarbejde på tværs. 

 Måske skal FU blive bedre til at spørge fagrådene hvad de gerne vil have der bliver taget op på 

Fællesrådsmøderne. 

 Det er fint fagrådene skal komme med input til hvad de gerne vil høre mere om, men fagrådene har svært ved 

at følge med i hvad der sker i LUPUS, AUPUS og FU.  

 Sune indskyder at man i FU kan blive bedre til at spørge. Der kommer til at være en online opdatering om 

hvad det er FU går og laver. Så kan fagrådene kigge nærmere på disse inden fællesrådsmøderne og evt. stille 

spørgsmål til det de gerne vil have uddybet.  

 Fedt med mulighed for digital indsigt i havd AUPUS, LUPUS og FU går og laver.  

 Man kan overveje en højere grad af erfaringsudveksling i fællesrådet. Evt. gennem workshops – man kan evt. 

spørge ud til fagrådenes erfaringer og så medinddrage dem noget mere i møderne. 

 Vi skal være forsigtige. Workshops skal ikke være på selve fællesrådsmødet. Møderne skal ikke blive for store 

og trække for langt ud rent tidsmæssigt. 

 Man kunne overveje workshops hvilket vil gøre fællesrådsmøderne mere uformelle. 

 

Pause 

 

2.6 Opsummering af debat om visioner for fællesrådsmøderne (D+B) 

Dirigenterne har lavet sammendrag af debattens hovedpunkter. Disse er udmøntet i to forslag.  

 

Forslag 1. Der bliver flere oplæg fra f.eks. FU, bestyrelsesmedlemmerne, LUPUS, AUPUS som vedrører de spørgsmål 

som udvalgene arbejder med. Sidde oplæg skal kunne ”nørde” og bruges til basis for spørgsmål og diskussion. 

Oplægget skal både kunne komme fra udvalgene selv, eller pr. ønske fra fagråd. Der ønskes flere orienteringer fra 

udvalgene således fagråd kan ”ønske” oplæg der opkvalificerer dem på bestemte områder. 
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Forslag 2. Dirigentinstitutionen og FU får lov til at tænke workshops mm. ind i oplæg for fællesrådsmøderne, hvor den 

arbejdsform er relevant. Dette skal være en prøveordning, der er afhængig af mødeevaluering for om og hvordan 

workshops fortsætter. 

 

Der foretages afstemning af de to forslag. 

 

Forslag 1: for (26) imod: (0), blankt (7)  

Forslag 2: for (18), imod (9), blank (6) 

 

Forslag 1 og 2 er dermed vedtaget. 

 

Kommentar fra Sune. På næste fællesrådsmøde kommer vi til at snakke om kommunikationsstrategien. Til september vil 

servicestrategien blive diskuteret. Til september skal der også vælges kandidater til valget. På mødet i november skal 

budgettet revideres igen. Vi i FU vil tænke over hvordan vi bedre får inddraget nye ansigter til møderne. Man er 

velkommen til at deltage i FU møderne der afholdes hver mandag fra klokken 15.15 – 17.00. Man kan se tidspunkter for 

LUPUS og AUPUS møderi SR kalenderen. Man kan også tilmelde sig mailliste, hvis man vil have tilsendt referater. 

 

3.  Nyt fra 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

Gældende fra næste mandag vil FU lave en beretning om hvad der laves i FU. Dette i form af en sides tekst om hvad 

der er sket i FU den sidste måned. Beretningen er offentlig. I SR er der genindført onsdag morgen som er fælles 

sammenskuds-morgenmad hver onsdag klokken 09.00 på Styrelsen. På Facebook er der dannet en gruppe hvor sociale 

arrangementer bliver slået op, bl.a. til den fælles morgenmad. I FU er ambitionen at er ca. en gang om måneden skal 

afholdes et socialt arrangement.  

Der er Politikkonference i DSF 15.-17. maj. Her skal der diskuteres arbejdsmarkedspolitik, praktikforløb, studenterjob 

og dimittend arbejdsløshed. Konferencen foregår på SDU i Odense. Det er gratis at deltage. Der vil komme flere 

informationer ud om det. 

 

3.2 AUPUS (O) 

AUPUS behandler emner der vedrører AU intern politik. En baggrundsgruppe for medlemmer af Akademisk Råd og 

bestyrelsesmedlemmer. Der arbejdes med hvordan vi får en bedre kontakt til studienævnene. Det kunne være fedt, hvis 

AUPUS blev bedre til at gribe de diskussioner der er og klæde studienævnsmedlemmerne bedre på til at deltage i 

debatter.  I øjeblikket diskuteres der i AUPUS internationalisering under fremdriftsreformen. Der er bevilget penge til 

at gennemføre studienævnsseminar (evt. den 9.-10. maj). Til seminariet vil det juridiske aspekt omkring studienævnet 

blive vendt og der vil være rum for erfaringsudveksling. Søndag den 3. maj klokken 10.00 mødes vi i AUPUS og der 

diskutteres AU’s fysiske placering. Alle er velkomne mødet foregår på Styrelsen. 

 

3.3 LUPUS (O) 
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LUPUS (Levevilkårs og uddannelsespolitisk udvalg). Vi beskæftiger os med ting der kommer ude fra AU. (Dvs. de 

politiske tiltag der udefra påvirker AU). Dette kunne være emner såsom; SU, fremdriftsreformen osv. LUPUS er 

bindeleddet til DSF. Vi skal i gang med en forårskampagne, der kommer til at handle om uddannelseskvalitet. Der 

arbejdes også med en boligplan, der skal komme de studerende til gode. 

 

3.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) 

Ingen melder sig. 

 

3.4 Valgkommissionen (O) 

Valgkommissionens opgave er at arrangere valgkampen fra SR side. Vi skal sørge for at vi vinder så mange pladser 

som overhovedet muligt. Der er afholdt møde, hvor der blev snakket om kommissionens formål og hvad vi gerne vil 

opnå i år. Vi prøver at skrive artikler ud til fagbladene. Der er lavet en evaluering på de frivillige for at sikre de 

erfaringer der er gjort sidste år. Man kan få indsigt i denne, hvis man efterspørger den. Møderne er som udgangspunkt 

åbne. Næste møde bliver den 20. april.  

 

 

 

3.5 Fagrådsrunden 

Artsrådet. Der er kommet nyt forretningsudvalg. Der er holdt UFU seminar. Der er afholdt Artsrådsmøde og Heidi 

Klokker har været ude og snakke om kvalitet og der var workshops. I april kører vi kampagne om uddannelseskvalitet. 

 

Oecon. Der skal afholdes arrangement – Den Gyldne Pegepind 

 

Statsrådet. Vi har snakket kandidatstudieordning, hvor vi har fået vedtaget ny studieordning. Vi har nedsat et udvalg 

der vil kigge på hvordan de studerende kan få del i penge fra Statsrådet.  

 

Psyk. Der er afholdt generalforsamling i Fapia. Torsdag konstitueres det lille Psyk råd. 

 

JURrådet. Vi er ved at planlægge kåring af årets underviser. Alternative jurister har afholdt arrangement om juristens 

arbejdsområde og hvad man kan blive til ud over advokat. Vi er ved at planlægge hvordan vores bachelor og kandidat 

skal struktureres fremadrettet.  

 

Academic Business Council. Der er kørt semester evalueringspanel. Studerende fra bacheloren evaluerer uddannelsen 

sammen med HR repræsentanter fra AU. Der er lavet et arrangement for internationale studerende. Vi er ved at finde 

to nye institutledere og en ny dekan. 

 

Communication Council: Vi er i gang med en oplægsrække (hvad man kan blive til efter uddannelse). Arrangementet 

var velbesøgt. Vi er ved at kigge på rusugen og hvad der skal ske der – har man erfaringer der kan deles så kan man 

tage kontakt til Isabella. Det er blevet vedtaget at der foretages midtvejsevalueringer af undervisningen.  
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Medicin. Der har været bøvl med eksamener. Vi er inviteret til møde med dekanen + alle foreningerne på studiet. Vi 

har kåret årets underviser og afholdt en faglig dag om livet i en akutmodtagelse. 

 

MFSR. Der kommer et brokkemøde på et tidspunkt. Vi har snakket om at vi skal have et åbent møde efter brokkemøde 

hvor folk kan komme og se hvad der foregår. 

 

BFU. Vi har fået ny formand og en ny kasserer. Vi har afholdt møde med ledelsen med succes. Vi har videoaften den 

16. april og fællesspisning klokken 18. Alle er velkomne.  

 

DSR. Der er afholdt generalforsamling. Afholdt bygningsevaluering. Har haft lidt problemer med at skaffe nok 

medlemmer, derfor kommer der en hvervekampagne. 

 

Igor. Vi har vedtaget nye vedtægter og skiftet formand. Pr. kvarter afholder vi møde med vores institutleder.  

 

3.6 Andre 

Andreas Olsen (Arts) fortæller at bestyrelsesmedlemmerne meget gerne vil komme ud og holde oplæg om hvad man 

laver i bestyrelsen og hvordan det er at sidde i den. Tag endelig fat i os eller skriv til os.  

 

Sana Doost (FU) fortæller at man også meget gerne må tage fat i FU hvis man gerne vil have medlemmer ud og 

fortælle om hvad man laver i FU. 

 

   3.6.1 Dirigentintuitionens forretningsorden (Bilag 7 Skiftlig orientering) 

   3.6.2 Forretningsudvalgets forretningsorden (Bilag 8 Skiflig orientering) 

   3.6.3 Valgkommissionens forretningsorden (Bilag 9 Skiflig orientering) 

   3.6.4 AUPUS's forretningsorden (Bilag 10 Skiflig orientering) 

   3.6.5 LUPUS's forretningsorden (Bilag 11 Skiflig orientering) 

 

4. Evt.  

 

 


