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Tidsplan frem til det konstituerende fællesrådsmøde 

Kære Fællesråd. 

Hermed indkalder den afgående Dirigentinstitution til konstituerende fællesrådsmøde d. 25. februar 

2016.  

Med første udsendelse fulgte, jf. Fællesrådets forretningsorden for rådsåret 2015, et udkast til 

forretningsorden for rådsåret 2016. Desuden er der vedhæftet bilag omkring de forskellige valg 

samt bilag til indkommet forslag omkring honorar til Forretningsudvalget og Studenterrådets 

Forretningsudvalgs beretning. 

 

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

Kommissorierne samt Skriftlige opstillinger til Studenterrådets organer. Budget og årsrapport 

eftersendes. 

 

Bemærk at det jf. Statuttens Appendiks C også er muligt at opstille ved at meddele sit kandidatur på 

mødet. Ønsker man at opstille in absentia skal opstillingen dog være skriftlig (det er således ikke 

muligt at få en anden person til at meddele ens kandidatur på mødet).  

 

Der kan ikke stilles ændringsforslag til arbejdsplanen eller kommissorier på det konstituerende 

fællesrådsmøde jævnfør forretningsordenen. 

 

Der er kommet en endelig beretning med denne gang. Denne er næsten det samme på nær, at der er 

tilføjet et ekstra afsnit. 

 

Da dette er et langt møde, så vil der være mad til mødet, hvor tilmelding sker til Sana@sr.au.dk 

inden søndag d. 21 februar kl. 12. Hvis der er nogle særlige forhold som vegetar, allagier eller 

andet, så bedes dette sendes sammen med tilmelding.  

 

Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at fagråd, som ikke har indsendt deres fællesråds 

repræsentanter inden d. 18. februar bedes kontakte dirigent@sr.au.dk 

 

Tidsplanen frem til det konstituerende fællesrådsmøde: 

Torsdag d. 25. 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

mailto:Sana@sr.au.dk
mailto:dirigent@sr.au.dk
mailto:dirigent@sr.au.dk
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17.15 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 – 17.40 

 

 

 

 

 

17.40 – 18.40 

 

 

 

 

 

 

18.40 – 19.20 

 

19.20 – 20.45 

 

 

 

 

 

 

 

20.40 – ???? 

 

 

 

Foreløbig dagsorden til konstituerende Fællesrådsmøde d. 25.02.2015 

Torsdag d. 25.02.16 kl. 17.15-22.00, Studenternes Hus, Richard Mortensen stuen. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Konstituering  

1.1 Optagelse af nye fagråd (O) 

1.2 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2015 (O) 

1.3 Valg af stemmetællere (O+B) 

1.4 Valg til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 1-2) 

     1.4.1 Valg af Chefdirigent  

     1.4.2 Valg af Førstedirigent  

     1.4.3 Valg af Andendirigent  

 

2. Formalia 

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 3) 

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 05.11.2015 (O+D+B) (Bilag 4) 

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 2015 (O) (Bilag 5) 

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 mad 

 

4. Retningslinjer for rådsåret 2016 

4.1 Budget for 2016 (O+D+B) 

4.2 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2015 (O+D+B) (Bilag 6-7) 

4.3 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 8) 

4.4 Nedsættelse af statutudvalg (O+B+D) (Bilag 9) 

4.4 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 10) 
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20.45 – 21.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.45 – 21.55 

 

21.55 – 22.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Indkomne forslag 

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

 

5. Valg 

5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 12-18) 

     5.1.1 Valg af Studenterrådets Formand  

     5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstformand  

     5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg  

5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 19) 

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 20) 

5.4 Valg af 4 medlemmer til Studenterfonden af 1963 (O+B) (Bilag 21-22) 

     5.4.1 Valg af formand til Studenterrådets Studenterfonden af 1963 

     5.4.2 Valg af 3 menige medlemmer til Studenterrådets Studenterfonden af 1963 

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

5.6 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 24) 

5.7 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 25) 

5.8 Valg af 4 medlemmer til statutudvalget (O+B) (Bilag 9) 

5.9 Skriftlig orientering af tidligere valg, som ikke afholdes i år (O) (Bilag 26) 

 

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, 

det plejer ofte at være Førstedirigenten. 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 Kåre. 

Kåre Koch Rønnow: Tlf: 27 24 77 38. Mail: Dirigent@sr.au.dk 

mailto:Dirigent@sr.au.dk
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Bilag 2: Opstilling til Chefdirigent 

 

Jeg, Kåre Koch Rønnow, opstiller til chefdirigent. 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 5. 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 chefdirigent og året inden 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 eller dirigent@sr.au.dk 

mailto:kaare.k.r.dk@gmail.com
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Bilag 3: Forslag til forretningsorden for Fællesrådet 2016 

 

§ 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 tilstræbes det, at der ikke afholdes møder 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.  
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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.  

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.  

 

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 4: Referat Fællesrådsmøde d. 5. november 2015 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1. Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Tilstedeværende med mandat: 

Pernille Madsen (ARTSrådet), Alice Sahinkuye (ARTSrådet), Rikke Rode (ARTSrådet), Daniel Slater 

(ARTSrådet), Carina Nielsen (ARTSrådet), Søren S. (ARTSrådet), Andreas Olsen (ARTSrådet), Jeppe Kaas 

(ARTSrådet), Martin Duus (Oeconrådet), Nanna Winther (Statsrådet), Johanne H. Hansen (JURrådet), 

Katharina Nielsen (JURrådet), Joachim Mikkelsen (ABC), Rasmus Schou (CC), Tine S. (CC), Isabella 

Møller (CC), Eske Pedersen (MFSR), David Houborg (BFU), Andreas Kristensen (DSR/ING), Dannie 

(DSR/ING), Daniel H (DSR/ING), Laura Ryø (MoGens). 

 

Suppleanter: 

Thomas Nielsen (ARTSrådet), Sune Koch Rønnow (ARTSrådet), Emil Outzen (Oeconrådet), Simon 

Rasmussen (Statsrådet), Amalie Andersen (Psykrådet). 

 

Tilstedeværende uden mandat: 

Lau Keiding (ABC), Mathias Wagner (Statsrådet), Sarah Yde Junge (Statsrådet), Alexandra Bruun 

(JURrådet), Rasmus Riis (DSR/ING), Rasmus Hansen (BFU), Pernille Kjeldgaard (DSR/ING), Cecilie Hvid 

(DSR/ING), Nana Bouvin (BFU), Mads Warming (BFU/SR), Søren Noer (DSR), Lieve Vermeulen (2. 

dirigent), Esben Andersen (1. dirigent), Kåre Koch Rønnow (Chefdirigent).  

 

Der er 27 tilstedeværende med mandat fra tre hovedområder hvorfor quorum er konstateret. 

 

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

(Bilag 1) 

Ingen kommentarer til referatet. Referatet er godkendt. 

 

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

Følgende punkter blev tilføjet dagsordenen: 

2.4: Midlertidigt budget 

 

 

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

Mødekalenderen er godkendt. 

2.2. Univalg (O) 

Mads H. fra FU fortæller om, hvad der sker i forbindelse med univalget. Der har været plakatstorm, og 

plakater er hængt op på uni. Hvis man mangler plakater, eller har et sted hvor man gerne vil have nogle op, 

så må man meget gerne henvende sig til FU. 

Der er lavet facebook event: Jeg stemmer til uni-valget. Man må meget gerne deltage og invitere sine venner 

til at deltage over facebook.  

Lieve og Sarah har også en facebook side i forbindelse med deres kandidatur til bestyrelsen. 

I morgen klokken 12 på valgsekretariatet er tilmeldingsfristen til at stille op til valget. 

Næste møde i valgkampsgruppen er tirsdag fra 16.00-18.00.  

Oversigter over hvem der står i valgbod hvornår skal ligeledes sendes senest tirsdag. 

 valgevaluering@sr.au.dk er en mail, der åbnes, når valget er slut. Hertil kan man skrive, hvis man har 

forslag til forbedringer til næste års valg. 

 

Lieve og Sarah vil meget gerne komme til fagrådsmøder og fortælle lidt om sig selv og bestyrelsesarbejdet. I 

så fald så kontakt dem gerne. 

 

Fredag den 27. november holder SR valgfest. Alle er velkommen. 

 

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

I SR har vi de to politiske udvalg AUPUS og LUPUS. Kommissorieudvalget tager stilling til, hvad der 

fungerer godt ved disse udvalg, og hvad der evt. skal forbedres. Der afholdes tre møder, som ligger inden det 

konstituerende fællesrådsmøde. 

Der skal vælges 4-6 medlemmer på mødet i dag. Max to fra hvert hovedområde.  

Reglerne til kommissorievalget jf. bilag 3 er til afstemning. Reglerne vedtages. 

 

Følgende stiller op på mødet: 

Jeppe Kaas (Artsrådet) 

Daniel Slater (Artsrådet) 

Sarah Junge (Statsrådet) 

Emil Outzen (Oeconrådet) 

Kåre Koch Rønnow (MFSR) 

De fem er valgt pr akklamation.  

mailto:valgevaluering@sr.au.dk
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2.4. Midlertidigt budget 

Den økonomiske praksis der tidligere har været, i forhold til at beslutte budget i december er egentligt 

statutstridigt. Dog giver det mening, at budget vedtages inden vi går ind i et nyt regnskabs år. Fremadrettet 

skal statutten ændres, så der skrives ind, at nyt budget skal vedtages i december. Lige nu står der dog, at 

budgettet skal vedtages på det konstituerende fællesrådsmøde i februar. 

 

Indstillingen er derfor i år, at FU bruger 2015 budgettet som rettesnor i de første to måneder i 2016.  

Der er opbakning til dette fra de kritiske revisorer. 

Forslaget bliver enstemmigt godkendt 

 

 

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

Sune fortæller om servicestrategien. Servicestrategien udløber til konstituerende møde, så derfor tages den 

op nu, så en ny kan vedtages. Sune gennemgår ændringsforslagene (Se ændringsforslag i bilag 5). 

 

 

Pause 

CC har afleveret et mandat og artsrådet har fået udleveret et mandat. 

 

 

2.5 Vedtagelse af Servicestrategien (B) 

 

Ændringsforslag 1 

Linje 72 til 73 

Ændres: 

Samtidig giver DSFI en platform for SRs politiske aktiviteter overfor de tusindvis af deltagende studerende. Således 

kobles SRs services med SRs politik på tværs af de indirekte og direkte interesser for de studerende. 

Til: 

Samtidig giver DSFI en platform for Studenterrådets politiske aktiviteter overfor de tusindvis af deltagende studerende. 

Studenterrådets platform på DSFI skal i lige så højgrad, som den fungerer politisk, også fungerer som en stærk visuel 

etablering af genkendelighed af Studenterrådet og vores organisation. Således kobles Studenterrådets serviceaktiviteter 

med Studenterrådets politik på tværs af de indirekte og direkte interesser for de studerende. 

Motivation: Vi har haft et meget stort fokus på politik. Dette er godt, men synlighed og tag ejerskab over arrangementet 

er mindst lige så vigtigt. 

Stiller: Forretningsudvalget 
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Afstemning: for 22, imod 0, blankt 0 

 

Ændringsforslag til ændringsforslag 2: 

100.000 ændres til 0 kroner. 

Forslaget bliver dermed ”(…) mellem 0 og 250.000 over ti år.”  

Afstemning: for 20, imod 4, blankt 2 

 

Det nu ændrede ændringsforslag 2 

Linje 84 til 85 

Ændres: 

Økonomisk: Minimum et nul-resultat, dog meget gerne et overskud der kan reintegreres i arrangement og i 

de politiske aktiviteter på arrangementet 

Til: 

Økonomisk: Et samlet overskud på mellem 0 og 250.000 over ti år 

Motivation: Det er rart med et mere håndgribeligt mål, som ikke på samme måde er overfølsomt overfor vind 

og vejr. Beløbet svar cirka til det, som vi i dag reintegrere. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 22, blankt 0, imod 0  

 

 

Ændringsforslag 3 

Linje 86 

Ændres: 

Deltagermæssigt: 15.000 tilmeldinger på Facebook, hvor 50 % af “måske” regnes med.  

Til: 

Deltagere: At der er 20.000 unikke besøgende til arrangementet. 

Motivation: Selvom det er let at tælle folk på facebook, men ikke særligt retvisende. Desuden har vi nået 

vores målsætning om 15.000, derfor sætter vi den op. Vores nuværende målsætning er sat udfra dette års 

DSFI, som vi mener, er hvad arrangementet kan klare. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 22, blankt 0, imod 0 

 

Ændringsforslag 4 

Linje 124 

Ændres: 

Alle steder, hvor pakken deles ud, præsenteres SR af FU-medlemmer eller Generalsekretæren 
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Til: 

Til alle rusuger, hvor pakkerne uddeles, præsenteres SR af enten en fra FU, bestyrelsen eller Generalsekretæren. 

Motivation: Vi har gjort brug af bestyrelsesmedlemmerne tidligere og de vil gerne, så hvorfor ikke. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 22, blankt 0, imod 0 

 

Ændringsforslag 5 

Linje 146 til 150 

Ændres: 

Det er en god mulighed, for at nå ud til unge og studerende vi ikke altid rammer. Derudover bidrager Studenterrådets 

involvering i arrangementet til udbredelsen af kendskabet til vores organisation. Ved at få vores logo på barer og telte, 

får vi vist hvem vi er til en større gruppe mennesker. Internt styrker involveringen i Northside Festival også 

Studenterrådet gennem en styrkelse af netværket. Studenterrådet kan tilbyde sine aktive medlemmer billetter til en 

festival, og disse får mulighed for, at arbejde sammen og lære hinanden at kende. Studenterrådets aktiviteter på 

Northside Festival skal også generere penge til Studenterrådets yderligere aktiviteter. 

Til: 

Derfor skal vi arbejde på at styrke Studenterrådets visuelle platform på Northside Festival og brugen af festivalen som 

visuel platform, hvilket derfor skal være en del af forhandlingerne mellem Studenterrådet og Northside Festival. Internt 

styrker involveringen i Northside Festival også Studenterrådet gennem en styrkelse af netværket.  Studenterrådet kan 

tilbyde sine aktive medlemmer billetter til en festival, og disse får mulighed for at arbejde sammen og lære hinanden at 

kende. Studenterrådets aktiviteter på Northside Festival skal også generere penge til Studenterrådets yderligere 

aktiviteter og en ansat til at lave vagtplaner, derfor er det vigtigt Studenterrådet blive betalt nok til både at få et 

overskud og have en ansat.  

Motivation: Det har vist sig en for stor administrativ byrde selv at stå for alle vagtplanerne, derfor vil vi tage 

konsekvensen og hyre en ansat. Ligeledes har vi været for dårlige til at blive på Northside, hvilket vi derfor skal 

prioritere det. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 21, blankt 1, imod 0 

 

Ændringsforslag 6 

Linje 153 til 154 

Ændres: 

Derudover skal arrangementet muliggøre at Studenterrådet får adgang til en platform, der kan bruges til udvikling og 

til at kommunikere politik. 

Til: 

Derudover skal arrangementet muliggøre at Studenterrådet får adgang til at etablere en visuel genkendelighed på 

festivalen. 
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Motivation: I sidste revision aftale vi, at vi ville fokusere på at give frivillige en fed oplevelse og visuel genkendelighed. 

Vi mener, at dette ændringsforslag er i ånd med det oprindeligt besluttede. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 22, blank 0, imod 0 

 

Ændringsforslag 7 

Efter linje 154 

Tilføjes: 

Planlægningen og udførelsen af Studenterrådets deltagelse i arrangementet skal udføres af en nedsat gruppe med en 

ansat tovholder. 

Motivation: Det er vores udkast til, hvad der kunne gøre processen bedre og mere effektiv for alle parter. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 22, blank 0, imod 0 

 

Ændringsforslag 8 

Linje 167 til 178 

Ændres: 

Rammer 

Studiekalenderen har tidligere år krævet større investeringer fra SR for at kunne fortsætte, og det er således hvert år 

fremadrettet en forudsætning for at kalenderen kan gå i trykken, at der ligger dokumentation for at den som minimum 

kan nå et økonomisk break-even. 

Studiekalenderen udkommer hvert år i forbindelse med studiestarten (medio august måned), og distribueres i 10.000 

eksemplarer i Aarhus og 10.000 eksemplarer i andre universitetsbyer i Danmark. 

Der skal som minimum være sider om Studenterrådet og vores aktiviteter i Aarhus-udgaven, og vores logo på forsiden 

af alle udgaver. 

Målsætninger 

• Generere kr. 100.000 i overskud. 

• Et fast flerårigt kontraktligt samarbejde med Studenterrådene eller studenterorganisationerne ved andre universiteter 

i Danmark omkring de 10.000 ikke-Aarhus udgaver. 

Til: 

Rammer: 

Studiekalenderen er udliciteret til Studenterrådets salgsansvarlige. I aftalen modtager Studenterrådet 30.000 årligt og 

står for distributionen af studiekalenderen. 

Studenterrådet modtager hvert år sine eksemplarer op til Studiestart. Studiekalenderen skal distribueres i 

Studiestartspakkerne og til Studiemessen. De eventuelt resterende uddeles løbende. 

Målsætninger: 

Give en fast indtjening på 30.000 om året til Studenterrådet. 

Studiekalenderne uddeles gennem studiestartspakkerne og til Studiemessen 
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Motivation: Der stod før, at hvis kalenderen holdt op med at være økonomisk rentabelt, så skulle den sløjfes. Det blev 

også tilbød vore sælger at drive den, mod at vi fik 30.000 årligt. Det er den bedste handel, som vi kan få. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 21, blankt 1, imod 0 

 

Ændringsforslag 9 

Linje 203 

Ændres: 

Plakatservice skal som minimum tilbydes 3 gange pr. semester.  

Til: 

Plakatservice uddeles gennem Studenterrådets distributionsaftale og skal hjælpe med at finansiere denne. Plakatservice 

uddeles alle gange, hvor Delfinen uddeles. 

Motivation: Vi mener, at Plakatservice har været lidt uden formål og dette er en god kobling og formål for 

Plakatservice. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 20, blankt 1, imod 1 

 

Ændringsforslag til ændringsforslag 10 

Linje 13 - 15 

Ændres 

Ydermere skal der tilbydes politisk, så som kurser omkring akkreditering og fremdriftsreform, organisatoriske, så som 

universitetsvalg eller kurser til foreninger, og studieunderstøttende kurser, så som perfektionstrang og 

stresshåndteringskurser. 

Til 

Der skal tilbydes politiske kurser, for eksempel om akkreditering og fremdrifsreformen, organisatoriske kurser, for 

eksempel om universitetsvalget eller kurser til foreninger, og studieunderstøttende kurser, som for eksempel om 

perfektionstrang og stresshåndtering.  

Motivering: 

Mundtligt 

Afstemning: for 20, blankt 1, imod 1 

 

 

Det nu ændrede ændringsforslag 10 

Linje 208 til 223 

Ændres: 

Kursusvirksomheden 

Bidrager til formål 
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Studenterrådets Kursusvirksomhed bidrager til de studerendes faglige interesser igennem kurser, der oplyser og 

opkvalificerer de studerende indenfor studierelevante emner. Kursusvirksomheden bidrager samtidig til de studerendes 

økonomiske interesser, ved at sikre adgangen til billige studierelevante kurser.  

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

aktiviteter. 

Rammer 

Det er vigtigt, at kurserne er prisfastsat ud fra det princip, at de skal koste så lidt som muligt, uden at det medfører at 

de giver underskud. Alle kurser skal, så vidt muligt, udbydes mindst 2 gange årligt.  

For at sikre, at kursusvirksomheden udbreder kendskabet til Studenterrådet, skal en fra Studenterrådet visuelt være til 

stede til alle kurser.  

Indenfor rammerne af denne vedtagne strategi, kan kursusvirksomheden både organiseres som en selvstændig forening, 

med mulighed for støtte fra f.eks. kommunen, eller som en integreret servicedel i Studenterrådet som de øvrige 

serviceaktiviteter.  

Målsætninger 

• 250 kursister årligt. 

• Øget markedsføring af kursusvirksomheden. 

(Fortsættes) 

Ændringsforslag 10 (Fortsat) 

Til: 

Kursusvirksomheden 

Bidrager til formål 

Studenterrådets kursusvirksomhed skal bidrage til de studerendes faglige interesser igennem kurser, der oplyser og 

opkvalificerer de studerende indenfor studierelevante, politiske, organisatoriske eller alment interessante emner. 

Kursusvirksomheden bidrager samtidig til de studerendes økonomiske interesser ved at sikre adgangen til billige 

studierelevante kurser. Derudover skal den udbrede kendskabet til Studenterrådets øvrige aktiviteter.  

  

Rammer  

Kursusvirksomheden skal kvalificere Studenterrådets aktive og studerende på Aarhus Universitet både politisk, 

organisatorisk og studieunderstøttende. Studenterrådets kursussektor skal i udgangspunktet ikke at tjene penge på sine 

frivillige, men derimod kvalificere frivillige, hvilket medfører kurser forsøges at blive udbudt billigst muligt, gerne 

gratis. 

Der skal tilbydes politiske kurser, for eksempel om akkreditering og fremdriftsreformen, organisatoriske kurser, for 

eksempel om universitetsvalget eller kurser til foreninger, og studieunderstøttende kurser, som for eksempel om 

perfektionstrang og stresshåndtering.  

Alle kurser skal, så vidt muligt, udbydes mindst 2 gange årligt, og den udstrækning det giver mening, så skal der 

forsøges at finde samarbejdsparter til kurserne, som kan hjælpe med kvalifikation og afholde eventuelle udgifter. 

Kursussektoren styres af en bestyrelse, som er nedsat af Fællesrådet, hvor Forretningsudvalget og Sekretariatet også 

sidder med. Studenterrådets kursusvirksomhed administreres som en selvkørende forening. 

Målsætninger  
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Tilbyde studerende politiske, organisatoriske og studieunderstøttende kurser 

En tæt på udgiftsneutral kursussektor 

Kvalificering af frivillige 

Hvervning af frivillige 

Motivation: Vores kursussektor har været overset længe. Den rummer et stort potentielle, som vi lige nu ikke er gode 

nok til at bruge. Vi mener, fra Forretningsudvalgets side, at dette vil ændre kursussektorens struktur, således at den får 

de bedste mulige rammer. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 20, blankt 2, imod 0 

 

Ændringsforslag 11 

Efter linje 234 

Indsættes: 

Delfinen skal også være nemt tilgængeligt digitalt - også på smartphones og tablets. Det er dog vigtigt, at denne øgede 

fokus på digitalisering ikke fører til udvanding af den trykte udgave. 

Motivation: Digitalisering er fremtiden, men det ville ødelægge bladet, hvis det ikke har et fast trykt format. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 22, blankt 0, imod 0 

 

Ændringsforslag 12 

Linje 236 

Ændres: 

Skal minimum gå i nul, og et evt. overskud reintegreres som investering i Delfinen. 

Til: 

Delfinen skal ikke have et større underskud end -25.000. 

Motivation: Det er vidst en tand mere realistisk, end at delfinen skal gå i nul. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 21, blankt 1, imod 0 

 

Ændringsforslag 13 

Efter linje 238 

Indsættes: 

Specialehåndbog: 

Bidrager til formål: 

Specialet er for de fleste studerendes vedkommende den største opgave, som de kommer til at skrive og enden på deres 

studietid. Desværre oplever mange studerende, at det er en krævende og prøvende proces, hvor de ofte står lidt for 

alene. I tråd med Studenterrådets formål, om at varetage de studerendes faglige og sociale interesser, skal 
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Studenterrådet udgive en Specialehåndbog, hvor specialestuderende kan få faglige råd, oplysninger om ens rettigheder, 

information om, hvor man kan få vejledning, samt læse andres erfaringer. 

Rammer: 

Specialehåndbogen skal skrives og lanceres i rådsåret 2016. Specialehåndbogen skal være gratis tilgængelig på 

Studenterrådets hjemmeside og i trykt form ved henvendelse på Studenterrådets sekretariat. 

Hvert følgende år skal kommunikationsgruppen kigge på Specialehåndbogen og sikre, at den er opdateret, samt 

undersøge behovet for at få trykt nye. 

Målsætninger: 

Speciale Håndbogen skal, som minimum genere et nul resultat. 

En ajourført Specialehåndbog 

Kan hentes gratis på nettet eller på Studenterrådets Sekretariat 

Motivation: Vi har tidligere haft en specialehåndbog. Denne er gammel og ikke særlig anvendelig længere. Idéen var 

dog god og derfor vil vi gerne relancere den. 

Stiller: Forretningsudvalget 

Afstemning: for 20, blankt 2, imod 0 

 

Ændringsforslag 14 

Linje 271-272 

Ændres: 

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

frem, målt fra rådsåret 2013/2014s påbegyndelse. 

Til: 

Strategien er vedtaget på Fællesrådsmødet den 18/9 2012 og genbehandlet og forlænget på Fællesrådsmødet den 4/11 

2015. Strategien er gældende 3 år frem og skal genbehandles og eventuelt forlænges i efteråret 2018. 

Motivation: Det giver mening, at vi opdaterer årstallene. Desuden har vi præciseret, at det servicestrategien ikke skal 

behandles på konstituerende møde - hvor vi i forvejen har rigeligt, som vi skal behandle. 

Stiller: Forretningsudvalget 

 

Afstemning: for 22, blankt 0, imod 0 

 

Ændringsforslag 15 

Linje 2 - 3  

Ændres: 

Studenterrådet er en organisation præget af stor personaleudskiftning, og en mangel på en langvarig plan for udviklingen af 

Studenterrådets service aktiviteter. 

Til: 

Studenterrådet er en organisation præget af stor personaleudskiftning, og det er derfor en god ide at have en langvarig plan for 

udviklingen af Studenterrådets service aktiviteter. 

Motivation: 
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Nu har vi haft en plan siden 2012 og der er derfor ikke længere mangel på en plan for udviklingen af studenterrådets service 

aktiviteter. Men det er stadigvæk en god ide at have en plan for udviklingen af studenterrådets service aktiviteter. 

Stiller: Artsrådet. 

Afstemning: for 22, blankt 0, imod 0 

 

 

Afstemning for den nu ændrede servicestrategi: for 22, blankt 0, imod 0 

 

 

3. Oplæg (O+D) 

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

4. Meddelelser 

4.1. Forretningsudvalget (O)  

Der har været afholdt demonstration mod uddannelsesbesparelser. Det gik godt. Næste aktivitet er 

valgkampen. Næste weekend er der politikkonference i København. Det er gratis at deltage, alle er 

velkomne. Julefrokost og afslutning er under planlægning.  

 

4.2. AUPUS (O)  

Temadrøftelse om talent har der været arbejdet med. På næste møde diskuteres der studiemiljøpapir, og der 

skal samtidigt vedtages et nyt. 

 

4.3. LUPUS (O)  

Der har været travlt med to kampagner (fremdriftsreformen og nedskæringskampagne). 1. december er 

næste møde. 

4.4. Fagrådsrunden (O) 

Artsrådet: Der er afholdt artsrådsmøde, hvor der har været talt om talentforløb og valg. Der planlægges tur 

til Emdrup. Der køres kampagne. De har haft møde med ny prodekan.  

Oeconrådet: Der er afholdt evalueringer for 1. og 3. semester. Der holdes dimission på lørdag. 

Statsrådet: Der er valgt nyt statsråd. Der køres på med valgkamp. I næste uge afholdes der brokkedag. 

Psykrådet: Der arbejdes med valg. 

JURrådet: Laver arrangementer; var i går i byretten. Har lavet samarbejde med alternative jurister om at 

lave et listeforbund. Valget er de i gang med. Blevet mere studenterpolitiske. 

ABC. Der er valgt ny formand. 1. december er der arrangementer for holdrepræsentanter. Været til 

månedsmøde med ny dekan. Ellers står den på arbejde i forbindelse med valget. 
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CC: Der har været afholdt stor klagedag. Storeklagedag = man klager og får et stykke kage. Det fungerede 

godt. Til foråret køres der store klagedag nu med ros. Er i dialog med instituttet omkring instituttets fremtid.  

Medicinerrådet: Ingen tilstede 

MFSR: Introduktion til latex er afholdt. Prodekan vil gerne kigge på evt. at ændre struktur til 

semesterstruktur.  

BFU: Er i gang med valg sammen med MoGens. Har fået to nye medlemmer, så  de nu er på 10 personer. 

Ved at lave uddannelses- og eksamensoplæg.  

DSR: Der har været afholdt stormøde, så der er 4 nye medlemmer, og to der er gået ud. Næste lørdag er der 

jubilæumsmiddag for de studerende. Ellers står den på valg. 

MoGens: Der planlægges valg. Der snakkes kvarter vs. semesterstruktur.  

Igor: Ingen tilstede. 

 

4.5. Andre 

 

5. Evt. 

6. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 5: Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2015 

 

Vi har vedhæftet beretningen denne udsending. Til mødet vil Sune fremlægge dele af beretningen. 

Når vi stemmer omkring beretningen er det vigtigt at have i mente, at vi stemmer om, hvorvidt 

Fællesrådet tager beretningen til efterretning. Såfremt at Fællesrådet ikke tager beretningen til 

efterretning, så vil vi Forretningsudvalget udarbejde en ny beretning og ny præsentation til næste 

Fællesrådsmøde.
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Bilag 6: Forslag til arbejdsplan for rådsåret 2016 1 

 2 

Arbejdsplan for rådsåret 2016 3 

 4 

Indledning 5 

Arbejdsplanen har til formål at beskrive og rammesætte, hvad Forretningsudvalget 6 

skal prioritere og arbejde for i Rådsåret 2016. Arbejdsplanen er inddelt i tre 7 

prioriteringsområder og et dertilhørende appendiks. Dette papir er ikke fyldestgørende 8 

for Forretningsudvalgets arbejde, hvorfor der vil være plads til andre prioriteter, der 9 

kan opstå undervejs. 10 

 11 

 12 

Politiske prioriteter 13 

 14 

Uddannelsespolitiske prioriteter  15 

De uddannelsespolitiske prioriteter vil i det kommende år fortsat være stærkt præget 16 

af de politiske reformer, som har ’ramt’ universitet i de senere år. Samtidig er det dog 17 

også vigtigt, at Studenterrådet formår at sætte sin egen dagsorden og ikke kun 18 

reagerer på de udefra kommende tiltag. 19 

En hovedprioritet for Studenterrådet bliver processen omkring udformningen af den 20 

nye udgave af fremdriftsreformen lokalt på Aarhus Universitet. ’Redskaberne’ til 21 

fremdrift lægges nu mere frit ud til de enkelte universiteter, hvilket giver 22 

Studenterrådet en langt større mulighed end tidligere for at påvirke udformningen. 23 

Dog fastholdes den økonomiske straf i reformen, hvilket gør arbejdet mod lempelige 24 

forhold for de studerende sværere. Her vil Forretningsudvalget over for 25 

universitetsledelsen arbejde på en så lempelig udformning som muligt. Samtidig vil 26 

Forretningsudvalget dog også arbejde på at fastholde et fokus på, at 27 

fremdriftsreformen, på trods af ændringer, stadig er en grundlæggende dårlig og 28 

ødelæggende reform, som bør afskaffes helt. 29 

Aarhus Universitet skal i 2016 Institutionsakkrediteres. Universitets procedurer for at 30 

sikre kvalitet på hele institutionen bliver gået efter i sømmene af et uvildigt panel. 31 
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Forretningsudvalget vil følge akkrediteringsprocessen tæt, og der skal udarbejdes en 32 

plan for, hvorledes man går til arbejdet. Akkrediteringen behøver ikke blot at male et 33 

skønbillede af AU, men kan også bruges til at påpege faktiske problemer og som en 34 

lejlighed til at få rettet op på disse. Flere Studerende lokalt skal interviewes af 35 

panelet. Forretningsudvalget vil arbejde på at få kontakt til disse og tilbyde dem hjælp 36 

og forberedelse til opgaven.  37 

’Talent’ er et emne som ministeren og universitetet selv i stigende grad sætter på 38 

dagsordenen. Forretningsudvalget forventer, at der i løbet af 2016 kommer et 39 

talentudspil fra ministeren. Forretningsudvalget skal sikre, at der indsamles viden om, 40 

hvordan man på en god måde kan arbejde med talent på universitet, og at 41 

Studenterrådet udvikler politik på området. AUPUS og flere fagråd har allerede 42 

arbejdet med emnet, og Forretningsudvalgets arbejde skal bygge videre på dette. 43 

Finansiering af universitet bliver også et stort emne i 2016. En taxameter-reform har 44 

længe været under opsejling, og kan forventes at blive søsat i løbet af året. Det er 45 

svært at spå om det præcise indhold, men udgangspunktet for Studenterrådets 46 

arbejde med finansiering vil være, at universiteterne er underfinansierede, særligt 47 

som følge af de seneste milliardnedskæringer, og bør tilføres flere midler. At der 48 

tilføres flere midler, er desværre nok ikke et realistisk scenarie på den korte bane. I 49 

stedet vil reformen formentligt lave om på den måde universiteterne tildeles deres 50 

midler. Her har den nuværende regering længe talt om et såkaldt 51 

beskæftigelsestaxameter. Studenterrådet er modstander af et beskæftigelses-52 

taxameter, men Forretningsudvalget skal være en aktiv spiller i debatten om, hvordan 53 

man udformer et finansieringssystem, som understøtter kvalitet i uddannelse og 54 

trivsel for de studerende. 55 

Internt på universitetet bliver 2016 også året, hvor uddannelsesnedskæringer fra 56 

finansloven skal findes i budgetterne på universitet. Forretningsudvalget skal, i tæt 57 

samarbejde med vores bestyrelsesmedlemmer, indgå konstruktivt i arbejdet med at 58 

realisere nedskæringerne, så de rammer de studerende mindst muligt. Samtidig må vi 59 

dog også holde skarpt på, at nedskæringer i uddannelseskvaliteten og de studerendes 60 

trivsel er uacceptable. 61 

Bagved mange af de gennemførte og måske kommende reformer og tiltag ligger en 62 

stigende vareliggørelse af studerende og universitet, samt en mistillidserklæring til de 63 

studerende; vi omtales som uselvstændige og dovne. Forretningsudvalget skal gøre 64 
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op med den forståelse og fremføre vores egen modfortælling ved enhver mulig 65 

lejlighed. Uddannelse er ikke en vare. Uddannelse har stor værdi for den enkelte og 66 

samfundet, også ud over dens umiddelbare anvendelighed på et arbejdsmarked. 67 

Studerende er dybt engagerede, selvstændige og hårdt arbejdende, der har brug for 68 

gode rammer til at forbyde sig i deres studier, og den indsigt skal Forretningsudvalget 69 

udbrede. 70 

 71 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 72 

 at den nye fremdriftsreform udformes bedst muligt på AU. 73 
 at der udarbejdes en plan for, at arbejdet med Institutionsakkrediteringen og 74 

studerende, der indgår i processen lokalt, understøttes. 75 
 at der opbygges viden og udvikles politik på talentområdet. 76 
 at fokuserer finansieringsdebatten på den stigende underfinansiering af 77 

universiteterne, og hvorledes finansieringen kan understøtte kvalitet og trivsel. 78 
 at budgetnedskæringerne på AU får mindst mulig betydning for kvalitet og 79 

trivsel. 80 
 at der fremføres en modfortælling til vareliggørelse, og at studerende 81 

anerkendes.  82 
 at der i det politiske arbejde findes en fornuftig balance mellem reaktioner på 83 

udefrakommende tiltag og vores egen dagsorden.  84 
 85 

Levevilkårspolitiske prioriteter 86 

Boliger til studerende har i mange år været en kerneprioritet for Studenterrådets 87 

levevilkårspolitik. I Rådsåret 2016 vil dette fortsat være et vigtigt og presserende 88 

emne, da der er stor mangel på studieboliger; men også i kraft af regeringens 89 

bebudede ændring af planloven, hvor kommunernes mulighed for at øremærke op til 90 

25 % af byggeriet på en grund til alment boligbyggeri (bla. kollegier) fjernes. Derfor 91 

vil Studenterrådet kræve, at Aarhus Kommune prioriterer, at der bygges 92 

studieboliger, også selvom planloven ændres. I den forbindelse vil 93 

Forretningsudvalget forsøge at optimere samarbejdet med Aarhus Kommunes Teknik- 94 

og Miljøafdeling. Dette vil dog også være aktuelt ift. spørgsmålet om transport, da der 95 

er stor sammenhæng mellem bolig og transport. Hvis den offentlige transport og 96 

infrastruktur fungerer optimalt, vil det gøre det lettere for studerende at bo længere 97 

væk fra universitetet. 98 

Bolig og transport er derfor vigtige områder for Studenterrådet at have fokus på. 99 

Udover at der sker forandringer på nationalt hold ift. planloven, så sker der også 100 

vigtige forandringer på AU, hvor man for nyligt har købt det gamle kommunehospitals 101 
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bygninger. De kommende år skal der udvikles planer for, hvordan disse bygninger 102 

skal anvendes. Studenterrådet skal være med, når man bestemmer sig for, hvad 103 

bygningerne skal bruges til. Her vil det være oplagt at presse på for studieboliger, 104 

hvorfor man fra Forretningsudvalgets side skal undersøge, hvornår disse processer 105 

går i gang, så man kan påvirke dem mest muligt. 106 

Studenterrådets nyeste politikpapir om studiemiljø har vakt interesse hos 107 

universitetets ledelse. Man ser mulighed for at være toneangivende inden for 108 

området, hvor der skal tænkes nyt, både hvad angår det fysiske og det psykiske 109 

studiemiljø.  110 

Eftersom AU står overfor store udfordringer de kommende år, med for eksempel flere 111 

flytninger og et planlagt stort øget optag af ingeniører, vil dette skabe pladsmæssige 112 

udfordringer, som universitetet skal tage seriøst. Derudover ser man flere steder, at 113 

der skæres i læse- og gruppearbejdspladser. Det er derfor afgørende for 114 

studiemiljøerne, at Studenterrådet aktivt presser ledelsen til at gøre noget ved 115 

problemerne. 116 

I marts 2017 vil der komme en ny Studiemiljøundersøgelse. Selvom gennemførelsen 117 

af undersøgelsen ligger uden for rådsåret, vil udformningen foregå i 2016. 118 

Studenterrådet skal her søge indflydelse på udformningen af undersøgelsen. 119 

Forretningsudvalget vil rådføre sig med Studienævne og fagråd omkring konkrete 120 

områder, som de ønsker afsøgt i undersøgelsen. 121 

 122 

 123 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:  124 

 at kommunen presses til at bygge flere studieboliger. 125 
 at samarbejdet med Aarhus Kommune optimeres. 126 
 at processerne ift. brugen af det gamle kommunehospital undersøges og 127 

påvirkes mest muligt. 128 
 at ledelsen på universitetet presses til at opprioritere de fysiske rammer. 129 
 at få indflydelse på udformningen af Studiemiljøundersøgelsen 2017.  130 

 131 

Kampagner og konferencer 132 

Kampagner er en tidsbegrænset udmøntning af politik og et redskab, som 133 

Studenterrådet ofte gør brug af både til visionær politikskabelse, men også som et 134 

reaktionært middel mod politiske reformer og nedskæringer. Ansvaret for de politiske 135 

kampagner vil fortsat ligge hos de politiske udvalg. Derfor skal Forretningsudvalget 136 
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sikre, at der afholdes mindst to kampagner i løbet af 2016, som vedtages og udføres 137 

af de politiske udvalg.  138 

Konferencer kan også bruges politisk, hvorfor Studenterrådet i foråret skal afholde en 139 

uddannelsespolitisk debat i samarbejde med Aarhus Universitet. I denne forbindelse 140 

skal Studenterrådet udbrede den studenterpolitiske debat blandt de studerende.  141 

 142 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 143 

 at de politiske udvalg afholder mindst to kampagner. 144 
 at der afholdes en uddannelsespolitisk debat i samarbejde med Aarhus 145 

Universitet.  146 
 at den studenterpolitiske debat udbredes blandt de studerende. 147 

 148 

Internationale studerende  149 

De internationale studerende bliver en større og større del af Aarhus Universitet, 150 

hvorfor Studenterrådet også skal prioritere en større integration af de internationale 151 

studerende. Dette gøres bedst ved at optimere allerede eksisterende samarbejder 152 

med International Center og Studenterhus Aarhus, da disse har en ekspertviden. 153 

Studenterrådet vil kunne hjælpe ift. facilitering af møder og i forbindelse med 154 

konkrete arrangementer som eksempelvis International Student Fair. 155 

Forretningsudvalget skal derfor facilitere mindst ét årligt møde med disse aktører for 156 

at kortlægge området og få en opdatering på de udfordringer, de står med, og 157 

hvordan de i denne sammenhæng kan trække på Studenterrådets viden og kræfter. 158 

Derudover skal Forretningsudvalget gøre en indsats ift. at afdække, hvilke muligheder 159 

der er for de internationale studerende, så vi opnår en viden om, hvad området 160 

egentlig dækker over. Dette kan eksempelvis være ift. forskellige mentorordninger, 161 

der tilbydes. Igennem en sådan afdækning vil det også være nemmere for de enkelte 162 

fagmiljøer at etablere og optimere konkrete programmer for de studerende på de 163 

enkelte studier.    164 

 165 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:  166 

 at samarbejdet med aktører på området optimeres.  167 
 at mindst ét årligt møde mellem aktørerne og Studenterrådet faciliteres. 168 
 at det bliver afdækket, hvilke muligheder, der eksisterer for de internationale 169 

studerende. 170 
 171 

 172 
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Organisatoriske prioriteter  173 

 174 

Koordination mellem formelle organer 175 

Studenterrådet har repræsentanter i diverse organer på forskellige niveauer på 176 

universitetet. Det kræver god kommunikation og koordination at udnytte disse 177 

mandater til størst mulig gavn for de studerende på universitetet. Det er vi rimelig 178 

gode til i dag, og det skal vi fortsat være, men vi skal også bestræbe os på at blive 179 

endnu bedre.  180 

Det er vigtigt, at studenterrepræsentanter i formelle organer får viden om, hvad der 181 

sker i andre organer, og at de har mulighed for at erfaringsudveksle med hinanden. 182 

Derfor skal Forretningsudvalget have viden om, hvem der sidder i hvilke formelle 183 

organer på universitetet og også sikre sig, at repræsentanterne ved, at de kan 184 

kontakte Forretningsudvalget, hvis de har brug for hjælp eller sparring.  185 

Forretningsudvalget skal sikre, at der er en baggrundsgruppe bag 186 

bestyrelsesmedlemmerne, at der er et effektivt forum for sparring og 187 

erfaringsudveksling mellem akademisk råds medlemmer, samt at arbejdet med 188 

studienævnsrepræsentanter fortsættes og udvikles gennem studienævnscaféer og et 189 

årligt studienævnsseminar.   190 

 191 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 192 

 at de har kendskab til, hvilke studerende der sidder i hvilke organer. 193 
 at studerende i forskellige organer ved, at de kan få hjælp og sparring hos 194 

Forretningsudvalget. 195 
 at der er en baggrundsgruppe bag bestyrelsesrepræsentanterne. 196 
 at der er et effektivt forum for sparring og erfaringsudveksling for Akademisk 197 

Råds medlemmer. 198 
 at arbejdet med studienævnsmedlemmer fortsættes med studienævnscaféer og 199 

et årligt studienævnsseminar.  200 
 201 

Fagrådsarbejde 202 

Det er fagrådene som udgør Studenterrådet, og derfor vil det være en prioritet for 203 

Forretningsudvalget at sikre tilknytningen og inddragelsen af fagrådene i 204 

Studenterrådet. 205 

Forretningsudvalget vil sikre, at hvert fagråd har en kendt kontaktperson i 206 

Forretningsudvalget, som jævnligt deltager i fagrådsmøder og holder fagrådet 207 
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opdateret på, hvad der sker i Studenterrådet og ligeledes holder Forretningsudvalget 208 

opdateret på, hvad der sker i fagrådet. 209 

Ud over den formelle kontaktperson og deltagelse på møder vil Forretningsudvalget i 210 

2016 søge at møde fagrådene i mere uformelle sociale sammenhænge. Det giver 211 

bedre grobund for et konstruktivt samarbejde, når man kender hinanden, og de 212 

personlige relationer knyttes typisk bedst uden for de mere formelle møder. Et kendt 213 

eksempel på det uformelle møde er fagrådshytteturen, som også skal afholdes i 214 

2016.Men der skal også tænkes i nye baner, og den sociale indsats skal øges. 215 

Forretningsudvalget skal også udarbejde et katalog til fagrådene, som synliggør, hvad 216 

Studenterrådet kan tilbyde fagrådet: Hvilke services vi har, hvilket oplæg/foredrag vi 217 

kan holde, hvilke kompetencer har vores aktive og ansætte og lignede. Derved vil det 218 

blive mere tydeligt for fagrådene, hvordan de kan bruge Forretningsudvalget og det 219 

øvrige Studenterråd. 220 

Et særligt fokusområde for Forretningsudvalget vil også være tilknytningen af nye 221 

fagråd til Studenterrådet. Man har i 2015 ydet en stor indsats for at integrere 222 

Odontologisk Forening (tandlægerne). Det er et arbejde, som i 2016 skal følges til 223 

dørs, og Forretningsudvalget skal bruge erfaringerne her fra i arbejdet med andre 224 

potentielle fagråd. 225 

Forretningsudvalget skal også sikre, at fagrådsstrategien i tråd med det ovenstående 226 

arbejde opdateres og udvikles. 227 

 228 

Derfor skal forretningsudvalget sikre: 229 

 at fagrådene kender deres FU-kontaktperson. 230 
 at den uformelle sociale indsats øges. 231 
 at der udarbejdes et ’produktkatalog’ til fagrådene. 232 
 at der arbejdes med optagelse og etablering af nye fagråd. 233 
 at fagrådsstrategien opdateres og udvikles. 234 

 235 

 236 

Universitetsvalg 237 

Studenterrådet har i en lang periode haft gode valg. Denne succes skal fortsætte. Det 238 

er af central betydning, at Studenterrådet får så mange pladser som muligt i 239 

studienævnene, at vi genvinder alle pladser i de Akademiske Råd og bibeholder begge 240 

pladser i universitetsbestyrelsen. Studenterrådets valgkamp er effektiv grundet 241 

bestyrelseskandidaterne og fagrådenes engagement. I 2016 skal Forretningsudvalget 242 
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gennemgå måden, hvorpå Studenterrådet fører valgkamp og tage stilling til, om 243 

denne er optimal, eller om man nogle steder kan optimere processen. Det er vigtigt, 244 

at fagrådene har mulighed for at bruge valgkampen til at promovere sig selv. 245 

Ligeledes er det vigtigt, at Studenterrådet bruger sine mandater i valgkommissionen 246 

til at gøre valgsystemet mere gennemskueligt og til i højere grad at få universitetet til 247 

at gøre opmærksom på valget og bidrage til at løfte stemmeprocenten.  248 

 249 

Derfor skal forretningsudvalget sikre: 250 

 at Studenterrådet igen får et godt valg. 251 
 at forberedelserne og eksekveringen af valgkampen optimeres. 252 
 at fagrådene kan bruge valgkampen til at promovere sig selv. 253 
 at universitetet i højere grad faciliterer valget, blandt andet ved at sikre et 254 

mere gennemskueligt valgsystem.     255 
 256 

Indsats for de aktive 257 

De aktive er en grundsten i Studenterrådets organisation. Det er derfor en stor 258 

prioritet for os, at vi har en god frivilligpleje. Derfor vil Forretningsudvalget fortsat 259 

sikre de fagrådsaktive muligheden for at deltage i Northside Festival sammen med. 260 

Ligeledes skal alle aktive tilbydes at komme med på DSF’s sommerlejr.  261 

Derudover vil Forretningsudvalget stå for et månedligt socialt arrangement, som 262 

eksempelvis filmaftener, bowlingture og fester. I rådsåret 2016 vil Onsdag Morgen, 263 

hvor vi mødes og spiser sammenskudsmorgenmad også være en prioritet som led i 264 

indsatsen for de aktive.  265 

 266 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:  267 

 at fagrådsaktive fortsat får mulighed for at deltage på Northside Festival. 268 
 at der arrangeres et månedligt socialt arrangement. 269 
 at der afholdes Onsdag Morgen.  270 

 271 
 272 

Kursussektoren 273 

I Rådsåret 2015 vedtog man en ny Servicestrategi, hvor det blev besluttet at nytænke 274 

servicesektorens struktur. Her vedtog man, at kursussektoren skal styres af en 275 

bestyrelse, som er nedsat af Fællesrådet. Forretningsudvalget og Sekretariatet også 276 

skal sidde med i denne bestyrelse. Kursussektorens formål er både at tilbyde kurser til 277 

fagrådsaktive, der kan optimere deres daglige arbejde, men også at nå bredere ud til 278 

den almene studerende. Derfor skal Forretningsudvalget sikre, at denne bestyrelse 279 
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kommer på benene, og at der afholdes det antal kurser, som Servicestrategien 280 

foreskriver. 281 

 282 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 283 

 at bestyrelsen bliver oprettet.  284 
 at udbyde kvalificerede kurser, der kan optimere de fagrådsaktives daglige 285 

arbejde, men også at der laves kurser, der henvender sig bredere til almene 286 
studerende.  287 

 at der afholdes det antal kurser, som Servicestrategien foreskriver. 288 
 289 

Alumnenetværk for Studenterrådsaktive 290 

Forretningsudvalget vil faciliteter, at der oprettes et Alumnenetværk for aktive i 291 

Studenterrådet. Det kan for det første ses som en aktivindsats overfor tidligere aktive, 292 

som har lagt et stort arbejde i Studenterrådet, men kan også udgøre en stor 293 

ressource for det nuværende Forretningsudvalg, som via denne fortsatte kontakt 294 

lettere ville kunne trække på tidligere erfaringer.  295 

Arbejdet med at oprette og drive netværket vil primært forestås af aftrådte FU-296 

medlemmer, men der kan - særligt i opstartsfasen - være behov for støtte i form af 297 

administration, lokaler og økonomi. 298 

 299 

 300 

Ekstern koordinationsindsats 301 

 302 

Samarbejde med de andre Studenterråd  303 

En uheldig udvikling over de senere år har været en tendens til øget intern 304 

konkurrence mellem universiteterne i Danmark frem for samarbejde. Konkurrencen 305 

går blandt andet på taxameterpenge og eksterne forskningsbevillinger. Det er både 306 

uheldigt, fordi man bruger ressourcer på intern kamp og samtidig mister de fordele, 307 

der kan opnås ved samarbejde. Her kan vi som studerende være forgængere og vise 308 

vejen til samarbejde mellem universiteterne. Samtidig står vi som studerende langt 309 

stærkere, når vi står samlet på tværs af landets universiteter; det er især helt 310 

essentielt i kampen mod de mange reformer.  311 

En stor del af samarbejdet med de andre Studenterråd foregår gennem Danske 312 

Studerendes Fællesråd (DSF).  Aarhus har traditionelt været én af de bærende 313 
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kræfter i DSF, og det er vigtigt, at vi fortsætter det arbejde, så vi også i fremtiden har 314 

et stærkt DSF. Her skal Forretningsudvalget sikre, at Studenterrådet engagerer sig i 315 

arbejdet og i møderne i Landsforum, de politiske udvalg og på de to 316 

politikkonferencer. DSF har i det foregående år været igennem en række 317 

organisatoriske ændringer. Der vil derfor for Forretningsudvalget været fokus på, at 318 

der nu kommer ro på organisationen og på, at man skal finde sig til rette i den nye 319 

struktur. 320 

Ud over arbejdet i DSF har Forretningsudvalget i 2015 arbejdet med at etablere et ’ 321 

jysk erfaringsnetværk’, hvorigennem vi har opbygget et godt samarbejde med 322 

Studentersamfundet – Aalborg Universitet (”Studenterrådet ved Aalborg 323 

Universitetet”). Forretningsudvalget vil i 2016 fortsætte dette samarbejde, men vil 324 

også afsøge muligheder for at udvide netværket til at gælde fx Designskolen i Kolding 325 

og Arkitektskolen i Aarhus (begge formelle medlemmer af DSF). Som en stærk 326 

organisation ser Forretningsudvalget et ansvar for at agere ’mentor’, men også et 327 

potentiale for at lære af andre. 328 

 329 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 330 

 at vi som studerende viser det gode eksempel i samarbejdet mellem 331 
universiteterne. 332 

 at Studenterrådet deltager aktivt i alle dele af DSF. 333 
 at det jyske erfaringsnetværk styrkes og udbygges. 334 

   335 

Samarbejde med andre studenterpolitiske aktører 336 

I 2015 blev Uddannelsesalliancen grundlagt. Alliancen er en sammenslutning af en 337 

lang række organisationer, som alle arbejder sammen under parolen ”Stop 338 

milliardnedskæringer på uddannelse. Hæv kvaliteten. Invester i fremtiden.” 339 

Forretningsudvalget skal arbejde for, at det stærke potentiale i alliancen fastholdes og 340 

udnyttes med særlig fokus på den jyske del. Konkret skal der afholdes en 341 

’Accountability Session’ i Aarhus, hvor man på et stormøde debatterer 342 

konsekvenserne af nedskæringerne på uddannelse med folketingspolitikere fra 343 

Aarhus. 344 

Uddannelsesalliancen og afholdelse af ’stop nedskæringer på uddannelse’-345 

demonstationen viste også styrken af samarbejdet i den samlede Elev- og 346 

Studenterbevægelse (ESB) i Aarhusområdet. Forretningsudvalget skal arbejde for at 347 
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fastholde og udbygge ESB samarbejdet i Aarhusområdet. Igen er idéen, at vi som 348 

elever og studerende står langt stærkere i samlet flok. 349 

 350 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 351 

 at arbejdet i Uddannelsesalliancen fortsættes. 352 
 at der afholdes ’Accountability Session’ i Aarhus. 353 
 at ESB samarbejdet i Aarhusområdet fastholdes og udbygges. 354 

 355 

 356 

Appendiks over forskellige strategier, som FU arbejder indenfor 357 

 Servicestrategien  358 
 Kommunikationsstrategien 359 
 Frivilligstrategien  360 
 Bestyrelsesstrategien  361 
 AUS-samarbejdsaftalen  362 
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Bilag 7: Ændringsforslag til arbejdsplan 

 

ÆF1, tilføjelse efter linje 61 

 

Besparelserne kan være særligt skadende for mindre fag på AU og resultere i lukning eller sammenlægning 

af fag, hvilket vil betyde tab af unikke uddannelser og forringelse af uddannelseskvalitet. For nuværende er 

sprogfag på tværs af danske universiteter under stort pres. Her skal forretningsudvalget være klar til at 

bistå de berørte fagudvalg i deres arbejde, samt være deres talerør til ledelsen omkring både styrken i et 

diverst fagudbud, samt de udfordringer og problematikker sprogfagene står overfor. I forbindelse med den 

igangværende proces på KU hvor flere sprogfag lukker for optag, har ministeren nu varslet en kommende 

sprogstrategi for universiteterne. Forretningsudvalget skal følge udformning og eventuel implementering af 

denne sprogstrategi og være med til at sikre, at en sådan ikke skaber forringelser for studerende, hverken 

på de berørte eller andre fag.   

 

Stiller: Artsrådet & CC 
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Bilag 8: Forslag til kommissorier for politiske udvalg 

 

AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet  
(AUPUS) 

 

Kommissorium 2016 
Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er 
vedtaget på det Konstituerende Fællesråds-møde d. 25. februar. 
 

Relevante bestemmelser fra statutten 
§30 stk. 6 
Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger mindst én sekretær til hvert udvalg. 

Udvalgenes daglige arbejde 
§33 
Udvalgene har kompetencer som fastsat i kommissorierne. Herudover fastsætter udvalgene selv deres 
forretningsorden. 
§34 
Udvalgene indkaldes af sekretæren fra Studenterrådets Forretningsudvalg senest 3 uger efter det 
konstituerende fællesrådsmøde til konstituerende udvalgsmøde. 
§35 
Alle større politiske beslutninger skal forelægges Fællesrådet. 
 

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

 Uddannelsespolitik, herunder lokal og national politik 

 Levevilkårspolitik, herunder lokal og national politik 

 Aarhus Universitets bestyrelse 

 Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau 
 Studienævn og akademiske råd 

Udvalget tilrettelægger selv arbejdet indenfor sagsområderne, men er forpligtet til at leve op til 
Studenterrådets arbejdsplan, som den er vedtaget på det Konstituerende Fællesrådsmøde d. 25. februar 
2015. 

 
Udvalgets formål 
Udvalget skal koordinere vores indsats i bestyrelsen og rektorale og tværfakultærer udvalg; og hjælpe og 
vejlede Akademisk Råd og Studienævn. Udvalget skal inddrage Akademisk Råd i møderne og assistere 
studienævnensmedlemmerne. 
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Udvalget skal holde sig indenfor rammerne og ånden af Studenterrådets udviklede politik og strategier, 
såfremt det bliver nødvendigt skal AUPUS assistere med at udvikle ny og/eller mere politik og strategier. 
AUPUS udgangspunkt er de formelle organer. 
 
AUPUS skal assistere forretningsudvalget i udpegelser til repræsentative udvalg og skrive høringssvar.  
 

Beføjelser 
Udvalget giver mandat til Studenterrådets repræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse og Studenterrådets 
medlemmer af rektorale udvalg, samt udvalg på universitetsniveau i forhold til konkrete sager og dagsordener.  

 
Udvalget har beføjelse til at udvikle og udmønte strategi og forretningsgange i relation til AU’s interne forhold, 
herunder studienævn og akademiske råd. 
 
Udvalget har beføjelse til at vedtage politikpapirer. disse er gyldige indtil de revideres eller forkastes af AUPUS, LUPUS 
eller Fællesrådet. 
 
Udvalget har beføjelser til at kommentere på Politikpapirer, som LUPUS har vedtaget. Hvis der ikke kan opnås enighed 
de to udvalg imellem kan AUPUS kræve, at det bliver taget op på et Fællesrådsmøde. Politikpapiret er gældende indtil 
den endelig Fællesråds beslutning. 
Udvalget har beføjelse til at skrive høringssvar rettet til styrende, formelle og uformelle organer på Aarhus. 
Høringssvarene skal være i tråd med Studenterrådets vedtagne politik og må som minimum ikke stride herimod. 

 
Udvalget har beføjelse til at igangsætte mindre kampagner og aktiviteter i relation til interne forhold på Aarhus 
Universitet. Større kampagne skal udvikles og udmøntes af KAMPUS. 
 
Udvalget har beføjelse til at lave både ad-hoc og stående udvalg med beslutningskompetencer. Et sådant udvalg er 
konstitueret under AUPUS kommissorium og alle beslutninger af en principiel karakter skal tages i AUPUS. 
Udvalgsledelsen vurderer, om en beslutning er af principiel karakter. 

 
Medlemmer af AUPUS kan ikke bindes af andre organer i Studenterrådet og står udelukkende til ansvar overfor 
Fællesrådet. 

 

Arbejdets omfang 
Udvalget fastsætter selv sin mødekalender i starten af året, men skal som minimum holde formøder til alle 
bestyrelsesmøder. Mødekalenderen kan opdateres efter behov med hensyntagen til mødeplanen for Aarhus 
Universitets bestyrelse og andre styrende organer. 
 
Udvalget skal igennem sit arbejde, muligøre løbende koordinering imellem studentermedlemmerne i de fire 
akademiske råd, samt imellem de akademiske rådsmedlemmer og studenterrepræsentanterne i bestyrelsen.  
 
Udvalget fastsætter selv deres dagsordener og forretningsorden. Et resumé af vigtige beslutninger, herunder 
politikpapirer, fremlægges Fællesrådet ved første belejlige anledning. 
 

Sammensætning og konstituering 
AUPUS består af op til 16 medlemmer: 

 Studenterrådets 2 repræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse er fødte medlemmer af AUPUS.  
 Op til 13 menige medlemmer, valgt af Fællesrådet. Det tilstræbes, at alle hovedområder er repræsenteret 

blandt medlemmerne. 

 Forretningsudvalget udpeger 1 udvalgssekretær fra sin midte inden det første udvalgsmøde. 

 Det tilstræbes endvidere, at der sidder repræsentanter fra de 4 akademiske råd blandt de fællesrådsvalgte. 
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Alle medlemmer har tale- og stemmeret. Alle interesserede har taleret, men ikke stemmeret (jf. statutten). Gæster og 

andre interesserede kan udelukkes fra lukkede punkter. 

 

AUPUS konstituerer sig på førstkommende møde efter det konstituerende fællesrådsmøde.  

Repræsentanterne i universitetsbestyrelsen vælger en udvalgsleder fra sin midte. Udvalgssekretæren og 

udvalgslederen udgør Udvalgsledelsen. Udvalgsledelsen har ansvaret for mødeindkaldelse, -forberedelse, -afholdelse 

og -offentliggørelse af vigtige beslutninger. 

 
Koordinering med andre organer 
Udvalgsledelsen er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, LUPUS, KAMPUS og andre relevante organer. 
Udvalgsledelsen er sammen med Forretningsudvalget ansvarlige for at have overblik over formelle organer ved Aarhus 
Universitet. 

 
Tavshedspligt og lukkede møder 
Grundet AUPUS omgang med hemmeligt mødemateriale forventes udvalgets medlemmer at overholde tavshedspligt 
og AUPUS kan lukke punkter på møderne. 
Ved overtrædelse(r) af dette kan et flertal i enten udvalget som helhed eller udvalgsledelsen indstilles til 
Dirigentinstituatioen om at fratage et medlem sit mandat. Indtil denne afgørelse er truffet betragtes medlemmet som 
suspenderet og kan holdes ude fra lukkede punkter. 
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KAMPagne Udvalget i Studenterrådet (KAMPUS) 

 
Kommissorium 2016 
Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er 
vedtaget på det Konstituerende Fællesråds-møde d. 25. februar. 

 
Relevante bestemmelser fra statutten 
§30 stk. 6 
Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger mindst én sekretær til hvert udvalg. 

Udvalgenes daglige arbejde 
§33 
Udvalgene har kompetencer som fastsat i kommissorierne. Herudover fastsætter udvalgene selv deres 
forretningsorden. 
§34 
Udvalgene indkaldes af sekretæren fra Studenterrådets Forretningsudvalg senest 3 uger efter det 
konstituerende fællesrådsmøde til konstituerende udvalgsmøde. 
§35 
Alle større politiske beslutninger skal forelægges Fællesrådet. 
 

Sagsområder 
Udvalget har ingen sagsområder, men er forpligtet til at leve op til Studenterrådets arbejdsplan, som den er 
vedtaget på det Konstituerende Fællesrådsmøde d. 25. februar 2016 
 

Formål 
KAMPUS skal lave kampagner for Studenterrådet. Disse kampagner kan både være politiske, synlighedsorientering 
eller andet. 
 
Udvalget skal sikre inddragende kampagner og skal ejerskab for Fagråd og de politiske kampagner. 

 
Det forventes, at Forretningsudvalget tager en ledende rolle i udvalget. 
 

Beføjelser 
Udvalget har beføjelse til at igangsætte kampagner og kampagnelignede aktiviteter på Studenterrådets vegne. 

 
Udvalget har beføjelser til at kommentere på Politikpapirer, som AUPUS og LUPUS har vedtaget. Hvis der ikke kan 
opnås enighed udvalgene i mellem kan KAMPUS kræve, at det bliver taget op på et Fællesrådsmøde. Politikpapiret er 
gældende indtil den endelig Fællesråds beslutning. 

 
Udvalget har beføjelse til at lave både ad-hoc og stående udvalg med beslutningskompetencer. Et sådant udvalg er 
konstitueret under KAMPUS kommissorium og alle beslutninger af en principiel karakter skal tages i KAMPUS. 
Udvalgsledelsen vurderer, om en beslutning er af principiel karakter. 
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Arbejdets omfang 
Udvalget fastsætter selv sin mødekalender i starten af året, og kan opdateres efter behov. 
 
Udvalget fastsætter selv deres dagsordener og forretningsorden. Et resumé af vigtige beslutninger fremlægges 
Fællesrådet ved første belejlige anledning. 
 
Alle møder er åbne for alle interesserede med taleret, men ikke stemmeret (jf. statutten). 

 
Sammensætning og konstituering 
Der er X antal medlemmer i KAMPUS. 

 Der er intet maksimalt antal medlemmer for fællesrådsvalgte i KAMPUS 

 Forretningsudvalget udpeger 1 udvalgssekretær fra sin midte inden det første udvalgsmøde. 
 

KAMPUS konstituerer sig på førstkommende møde efter det konstituerende fællesrådsmøde. På mødet vælges blandt 

udvalgets medlemmer én udvalgsleder. Det tilstræbes, at udvalgslederen ikke samtidig er medlem af 

Forretningsudvalget. Udvalgssekretæren og udvalgslederen udgør udvalgets ledelse. Udvalgsledelsen har ansvaret for 

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

 
Koordinering med andre organer 
Udvalgsledelsen er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, AUPUS, LUPUS og andre relevante organer. 
Udvalgsledelsen er sammen med Forretningsudvalget ansvarlige for at have overblik over eksterne organer, som har 
LUPUS’ interesse. 
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Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg  
i Studenterrådet (LUPUS) 

 
Kommissorium 2016 
Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er 
vedtaget på det Konstituerende Fællesråds-møde d. 25. februar. 

 
Relevante bestemmelser fra statutten 
§30 stk. 6 
Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger mindst én sekretær til hvert udvalg. 

Udvalgenes daglige arbejde 
§33 
Udvalgene har kompetencer som fastsat i kommissorierne. Herudover fastsætter udvalgene selv deres 
forretningsorden. 
§34 
Udvalgene indkaldes af sekretæren fra Studenterrådets Forretningsudvalg senest 3 uger efter det 
konstituerende fællesrådsmøde til konstituerende udvalgsmøde. 
§35 
Alle større politiske beslutninger skal forelægges Fællesrådet. 

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

 Uddannelsespolitik, herunder lokal og national politik 

 Levevilkårspolitik, herunder lokal og national politik 

 Danske Studerendes Fællesråds politikkonferencer og Landsforum 
 
Udvalget tilrettelægger selv arbejdet indenfor sagsområderne, men er forpligtet til at leve op til 
Studenterrådets arbejdsplan, som den er vedtaget på det Konstituerende Fællesrådsmøde d. 25. februar 
2016 

 
Formål 
LUPUS skal udvikle Studenterrådets politik og kommentere på den politik AUPUS vedtager. 

 
Udvalget skal forberede DSFs politikkonferencer og udpege en delegationsleder og delegation. 
 
Udvalget skal følge Landsforum og træffe de beslutninger, som er af principielle karakter. 

Beføjelser 
Udvalget har beføjelse til at vedtage politikpapirer. Disse er gyldige indtil de revideres eller forkastes af AUPUS, LUPUS 
eller Fællesrådet. 
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Udvalget har beføjelser til at kommentere på Politikpapirer, som AUPUS har vedtaget. Hvis der ikke kan opnås enighed 
de to udvalg i mellem kan LUPUS kræve, at det bliver taget op på et Fællesrådsmøde. Politikpapiret er gældende indtil 
den endelig Fællesråds beslutning. 

 
Udvalget har beføjelse til at skrive høringssvar rettet til andet end styrende, formelle og uformelle organer på Aarhus 
Universitet. Høringssvarene skal være i tråd med Studenterrådets vedtagne politik og må som minimum ikke stride 
herimod. 
 
Udvalget har beføjelse til at udvikle strategi rettet mod andet end styrende, formelle og uformelle organer på Aarhus 
Universitet. 

 
Udvalget har beføjelse til at igangsætte mindre kampagner og aktiviteter. Større kampagne skal udvikles og udmøntes 
af KAMPUS. 

 
Udvalget har beføjelse til at lave både ad-hoc og stående udvalg med beslutningskompetencer. Et sådant udvalg er 
konstitueret under LUPUS kommissorium og alle beslutninger af en principiel karakter skal tages i LUPUS. 
Udvalgsledelsen vurderer, om en beslutning er af principiel karakter. 
 
Udvalget udpeger Studenterrådets landsforumsrepræsentant og delegationen til DSF politikkonferencer. Alle disse 
valg foretages på baggrund af indstilling fra Forretningsudvalget. 

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

 De delegerede til DSFs politikkonferencer, herunder en eller flere delegationsleder(e), som har ansvar for at 
lede SR/AUs delegation. 

 
Medlemmer af LUPUS kan ikke bindes af andre organer i Studenterrådet og står udelukkende til ansvar overfor 
Fællesrådet. 

 
Arbejdets omfang 
Udvalget fastsætter selv sin mødekalender i starten af året, og kan opdateres efter behov, med hensyntagen til 
mødeplanen for DSFs Politikkonference og Landsforum. 
 
Udvalget fastsætter selv deres dagsordener og forretningsorden. Et resumé af vigtige beslutninger, herunder 
politikpapirer, fremlægges Fællesrådet ved første belejlige anledning. 
Alle møder er åbne for alle interesserede med taleret, men ikke stemmeret (jf. statutten). 

 
Sammensætning og konstituering 
LUPUS består af op til 16 medlemmer: 

 Op til 13 menige medlemmer, valgt af Fællesrådet. Det tilstræbes, at alle hovedområder er repræsenteret 
blandt medlemmerne. 

 Forretningsudvalget indstiller 1 landsforum repræsentant og 1 suppleant, som begge er fødte medlemmer af 
LUPUS 

 Forretningsudvalget udpeger 1 udvalgssekretær fra sin midte inden det første udvalgsmøde. 
 

LUPUS konstituerer sig på førstkommende møde efter det konstituerende fællesrådsmøde. På mødet vælges blandt 

udvalgets medlemmer én udvalgsleder. Det tilstræbes, at udvalgslederen ikke samtidig er medlem af 

Forretningsudvalget. Udvalgssekretæren og udvalgslederen udgør  

udvalgsledelsen. Udvalgsledelsen har ansvaret for mødeindkaldelse, -forberedelse, -afholdelse og-offentliggørelse af 

vigtige beslutninger. 
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Koordinering med andre organer 
Udvalgsledelsen er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, AUPUS, KAMPUS og andre relevante organer. 

 
Udvalgsledelsen er sammen med Forretningsudvalget ansvarlige for at have overblik over eksterne organer, som har 
LUPUS’ interesse. 
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Bilag 9: Nedsættelse af Statutudvalg 

 

I forretningsudvalget har vi besluttet os for, at var på tide at kigge Studenterrådets statut (vedtægter) 

igen. Derfor vil vi gerne annoncere, at vi i løbet af rådsåret 2016 vil have ændringer af statutten. 

Udover den ordinære proces, så vil vi gerne have et udvalg, som kigger nærmere på statutten i sin 

heldhed. 

 

Til dette udvalg forestillede vi os følgende sammensætning: 

 Chefdirigenten, som er født formand for udvalget 

 Et medlem af Forretningsudvalget, som Forretningsudvalget selv konstituerer 

 3-4 medlemmer fra Fællesrådet fra minimum 3 valgområder (Fakulteter) 

Stiller: Det afgående Forretningsudvalg 

 

Motivation: Der er simpelthen nogle ting, som vi bliver nød til at kigge på, navnlig omkring valg, 

økonomi og valgbarhed af poster. Til disse ting er det rigtigt fornuftigt, at der er nogle, som har 

nørdet emnerne lidt. 
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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  

3.093 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. Vi har valgt at 

justere det normale beløb på 3000, som det har været siden 2013, efter lønudviklingen (3,1 %
1
). 

Motivationen har tidligere været, at ”man skulle foreslå et arbitrært beløb og det har man nu gjort”, 

på denne måde føler vi, at vi har foreslået et knap så arbitrært beløb. 

                                                           
1
 http://www.dors.dk/files/media/rapporter/2015/E15/e15.pdf 

http://www.dors.dk/files/media/rapporter/2015/E15/e15.pdf
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Bilag 12: 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.  

 

Forretningsudvalget er for dig, som gerne vil sidde centralt i organisationen og sørge for, at alt 

virker optimalt. Det er en post, som kræver en stor arbejdsindsat, men som også giver en masse 

muligheder. Forretningsudvalget er Studenterrådet ledelse og arbejder særligt meget med 

Studenterrådets organisation og eksterne repræsentation. 

 

Spørgsmål til Forretningsudvalget kan rettes til Sune Koch Rønnow eller Sana Mahin Doost 

Sune Koch Rønnow. Tlf: 60 14 57 14. Mail: sune@sr.au.dk 

Sana Mahin Doost, Tlf: 42 80 60 59. Mail: Sana@sr.dk 

mailto:sune@sr.au.dk
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Bilag 13: Opstilling til Studenterrådets Formand 
 

Kære Fællesråd 

 

Mit navn er Mads Hareskov Jørgensen, og jeg stiller hermed op til formand for Studenterrådet ved Aarhus 

Universitet. Jeg er 24 år og læser Statskundskab på 8. semester. 

 

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

efter starten i StatsRådet blev jeg også aktiv i Studenterrådet blandt andet i AUPUS, LUPUS og 

Valgkommissionen. Det seneste år har jeg siddet som medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg og 

indvalgt i Akademisk Råd på BSS. 

 

Det var oprindeligt Fremdriftsreformen som for alvor fik mig til at kaste mig ind i det Studenterpolitiske 

arbejde. Reformen viste et behov for, at vi som studerende stiller os på barrikaderne. Men de senere 

ændringerne af reformen har også vist, at vi rent faktisk kan gøre en forskel. 

 

Det er netop de politiske reformer og tiltag, som Fremdriftsreformen, dimensioneringen og 

nedskæringerne på uddannelse, som har været omdrejningspunktet for størstedelen af mit 

studenterpolitiske arbejde hidtil, og som også vil være det som formand for Studenterrådet. Arbejdet med 

(eller oftest mere præcist mod) de politiske reformer og tiltag understreger vigtigheden af en svær 

balancegang, som jeg ser som en af Studenterrådets vigtigste opgaver i disse år: Vi skal på én gang kæmpe 

indædt mod de politiske tiltag, som forringer vores uddannelser, samtidig med at vi indgår konstruktivt i 

den bedst mulige implementering af de selv samme tiltag. Det er ikke nogen let opgave, men vi har vist, at 

det kan lade sig gøre. Det vil være en hovedprioritet for mig at videreføre og forbedre denne balancegang i 

Studenterrådet. 

 

Onde tunger kunne beskylde Studenterbevægelsen og jeg selv for ikke at have et eget positivt projekt, men 

blot være ’nejsigere’, som kæmper mod alt, hvad der kommer. Det mener jeg dog ikke er rigtigt. Bag de 

reformer og tiltag, som vi har set de senere år ligger et forfejlet syn på uddannelse, universitetet og 

studerende. Vi siger nej netop fordi det syn strider mod vores projekt. Et projekt som går ud på:  

1) At skabe kvalitetsuddannelser og øvrige levevilkår, som danner og løfter mennesker, vores 

universitet og vores samfund. 

2) At studerende anerkendes som engagerede, selvstændige og hårdt arbejdende af både universitet 

og politikerne, og derigennem får rammerne til at leve op til deres potentiale. 
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Det er, og bør være, Studenterrådets projekt. Men vi kan blive bedre til internt selv at være beviste om, at 

vi faktisk arbejder frem mod et mål, også når vi siger nej. Også i den eksterne kommunikation skal 

Studenterrådet være bedre til at fremfører vores positive fortælling og vores visioner, så vi ikke fremstår 

som dem ’der bare altid er på tværs’. I forhold til universitetsledelsen er vi allerede ret gode til dette. 

Studenterrådet betragtes som en seriøs samarbejdspartner med gode og konstruktive forslag og løsninger 

på problemer. Den position skal vi fastholde, og den skal udbredes til vores forhold med andre 

samarbejdspartnere. Her er Aarhus Kommune for mig at se et oplagt fokusområde. Det er dog også vigtigt 

at vi formår at siger fra, når vores kerneprojekt kompromitteres. Vi skal ikke give køb på projektet til fordel 

for ’good will’ hos universitetsledelsen, kommunen eller andre. Igen skal der findes en ikke altid nem 

balance. 

 

Som det nok kan ses brænder jeg meget for det politiske, men at Studenterrådet organisatorisk fungere 

optimalt er en helt grundlæggende forudsætning for vores politiske virke. En stor del af udfordringen ligger 

her i Studenterrådets funktion som bindeled. Bindeled opad til det nationale - særligt Danske Studerendes 

Fællesråd -, nedad til fagråd og på tværs af de forskellige dele af universitetet. Vi besidder en utrolig 

mænge kompetencer og viden tilsammen, men vi kan blive langt bedre til at snakke godt sammen i de 

forskellige dele af organisationen og arbejdsdele effektivt imellem os. Det er en forudsætning for at vi kan 

nå vores politiske mål. 

 

Jeg skal ikke lægge skjul på, at det lige nu føles som stor udfordring. Studenterrådet er en stor, 

velfungerende og gammel organisation, og det er et tungt ansvar at bære. Derfor vil jeg også gå til opgaven 

med en sund portion ydmyghed, men jeg brænder samtidigt for at tage kampen op, og jeg kunne ærligt talt 

ikke forestille mig andet, jeg hellere ville lave. 

Med Håb om tillid 

 

Mads Hareskov Jørgensen 

 

Spørgsmål, kommentarer eller andet modtages gerne: 

Telefon: 22 55 76 21; Mail: mads@sr.au.dk 

  

mailto:mads@sr.au.dk
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Bilag 14: Opstilling til Studenterrådets Næstformand  

 

Kære Fællesråd 

 

Mit navn er Sana Mahin Doost, jeg er 21 år gammel og læser Statskundskab på 6. semester, og stiller 

hermed op til posten som Næstformand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.  

Jeg startede mit studenterpolitiske engagement i fagrådet på Statskundskab i efteråret 2014, hvor jeg 

var indvalgt til efteråret 2015. Jeg blev hurtigt fanget af det studenterpolitiske arbejde, hvorfor jeg i 

februar 2015 stillede op til Studenterrådets Forretningsudvalg, hvor jeg nu har siddet i et år.  

 

Mit år i Forretningsudvalget har politisk set været præget af en turbulent og omskiftelig tid. Konstante 

politiske reformer og nedskæringer har skabt usikkerhed for hele sektoren, men også skabt bred 

mobilisering, der ikke er set i lignende grad før. 

    Fremdriftsreformens tredje revidering synes umiddelbart at have været en kæmpe sejr.  Dog er det 

for tidligt at hejse flaget og lade propperne springe, da studietidsmodellen forblev uændret og et 

beståkrav blev realitet frem for aktivitetskravet. Ændringen af reformen betyder nu, at ansvaret 

pålægges universiteterne, der skal sikre sig, at studietidsmodellen overholdes. Derfor er det vigtigere 

end nogensinde før, at vi i Studenterrådet presser ledelsen til at finde de bedst mulige løsninger, der 

ikke spænder yderligere ben for de studerende. Dette arbejde vil foregå på alle niveauer, så i 

bestyrelsen, i studienævnene, men også i vores daglige arbejde i FU. Et samlet Studenterråd er derfor 

helt centralt, hvorfor det ligger mig meget nært, at arbejdet i de politiske udvalg sikres bedst mulige 

rammevilkår, så vi sammen kan skabe et pres, der i sidste ende vil forbedre de studerendes hverdag. 

 

Min agenda for det kommende år vil derfor være kombinationen af det AU-politiske og det nationale, 

da disse to ting er blevet uadskillelige i den senere tid. Derfor vil jeg se frem til at gøre en stor indsats 

både herhjemme, men også i Danske Studerendes Fællesråd og den bredere elev- og 

studenterbevægelse.  

 

Samarbejde i en omskiftelig tid er derfor en helt central prioritet for mig. Det er blandt andet gennem 

samarbejde, at vi legitimerer vores projekt for at sikre de studerende en bedre hverdag både fagligt, 

økonomisk og socialt. Det vil derfor ligge mig på sinde, at det gode samarbejde med AU’s ledelse 

opretholdes og videreudvikles, så vi sammen kan lave projekter, der orienterer sig mod de studerende 

og forbedrer vores fælles universitet. Derudover er det lokalpolitiske samarbejde med Aarhus Byråd 

også et sted, hvor jeg mener, at vi har meget at hente i forhold til blandt andet vores boligpolitik. 
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Derfor skal samarbejdet her udbygges. Et af de vigtigste samarbejder er med vores lokale fagråd, der 

sidder med al ekspertisen på deres egne områder. Derfor skal vi det kommende år fortsat sikre god 

fagrådskontakt, da hele Studenterrådets fundament er bygget på stærke fagråd, der legitimerer hele 

Studenterrådets eksistens. 

 

Organisatorisk har vi fået etableret et stærkt og arbejdsdygtigt sekretariat, der skal videreføres. Dog er 

Studenterrådet en dynamisk arbejdsplads, der er præget af udskiftning, hvorfor det er en 

kerneprioritet for mig, at der sikres kontinuitet fra de erfarne til de nye. Dette er afgørende for 

afviklingen af vores store arrangementer som Studiemessen og Danmarks Største Fredagsbar og 

Idrætsdag. Kvaliteten af disse arrangementer er alt afhængige af, at vi har et selvkørende sekretariat, 

der kender deres arbejdsopgaver og har de bedst mulige rammer for at udføre dem. Dette ser jeg frem 

til, at skulle arbejde med det kommende år.  

   

De politiske udfordringerne synes, at være store, men mulighederne er i min optik større. Derfor vil 

jeg gå til opgaven med stor optimisme, da jeg mener, at vores sag grundlæggende er så stærk, at den 

sagtens kan bærer udfordringernes tyngde. Det er også med en stor portion ydmyghed, at jeg vil gå til 

Næstformandsposten med, da vores organisation har været præget af engagerede mennesker, der har 

gjort et stort stykke arbejde.  

 

Har I spørgsmål eller kommentarer modtages det åbent på tlf. 42 80 60 59 eller sana@sr.au.dk. 

Med håb om tillid 

Sana Mahin Doost  
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Bilag 15: Opstilling til Studenterrådets forretningsudvalg 

Kære Fællesråd 

Mit navn er Emil Outzen, jeg er 23 år og studerer økonomi på 2. semester, og jeg opstiller hermed som 

menigt medlem af Studenterrådets forretningsudvalg. 

Kort efter annonceringen af fremdriftsreform 3.0 har rygterne cirkuleret ustandseligt: Hvad bliver 

instituternes, fakulteternes, universitetets næste træk? 

For vores rektorer og dekaner har nu fået den nihalede fremdriftspisk af ministeriet, der i stedet 

sidder klar med økonomiske stikpiller, hvis pisken ikke svinges hårdt nok. Præmissen er stadigvæk 

grusom, men den nærhed implementeringen af reformen nu får, stiller vi studerende med et enormt 

ansvar. Fra bestyrelsen til de lokale studienævn skal vi sørge for, at vi står stærkt, velinformerede og 

kvalificerede til at vinde kampe og skabe gode løsninger, så universitetet vedbliver at være et sted for 

visioner, store tanker og dannelse. 

Af den årsag vil jeg gerne være med til at arbejde videre med mange af de initiativer, der - for mig - har 

tegnet et stærkt Studenterråd. For jeg er overbevist om, at vi så som gennem arbejdet med de politiske 

udvalg, studienævnsnyhedsbrevet og hytteturene for fagrådene samt medlemmerne af studienævn og 

akademisk råd, har stærke redskaber til 1) at styrke vores fagråd lokalt samt 2) at forbedre 

sammenhængskraft på tværs af vores fagområder. Begge er grundlaget for Studenterrådets virke, men 

styrkelsen af dem er også vores bedste lokale svar i nogle politisk problemfyldte år. Derfor vil jeg 

gerne lægge en god portion energi netop her. 

I mit arbejde vil jeg især trække på de halvandet år, igennem hvilke jeg har lavet studenterpolitik her 

på AU. Først et år for Communication Council for hvem jeg har siddet i studienævnet på Institut for 

Erhvervskommunikation og områdestudienævnet på BSS. Efter mit studieskifte i sommeren 2015, har 

jeg brugt tid i udvalgene AUPUS og LUPUS samt Oeconrådet, for hvem jeg skal sidde i Akademisk Råd 

på BSS i 2016. Selvom tomme CV-sexede titler er på mode, har jeg i ovenstående været med til at bruge 

utallige timer på både at diskutere overordnede strategier og politikker samt at vedtage og udføre 

konkrete initiativer. Alle erfaringer, jeg vil tage med videre til det daglige arbejde i Studenterrådet. 

Studenterrådet har en næsten æresfrygtindgydende historie med mange beundringsværdige projekter 

bag sig. Derfor er det med en god portion ydmyghed, at jeg indsender denne opstilling. Til tidens store 

fortvivlelse opnår vi nemlig næppe noget, der er Studenterrådets historie værdigt, gennem en positiv 

storytellingstrategi, som på engagerende vis skal italesætte vores potentiale for at overkomme 

fremtidige udfordringer, men istedet gennem hårdt og møjsommeligt arbejde. Og det vil jeg gøre mit 

bedste for at være med til at levere. 

Med håb om tillid, 

Emil Outzen 
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Bilag 16: Opstilling til Studenterrådets forretningsudvalg 

 

Mit navn er Hanna-Louise Schou Nielsen, jeg er 22 år, og jeg er netop begyndt på mit 2. semester på 

Statskundskab. Jeg stiller op til Studenterrådets Forretningsudvalg.  

 

Jeg har været en del af StatsRådet, siden jeg startede på studiet, bl.a. som aktiv i det faglige udvalg, 

kontakt til DJØF-studerende og som mandatbærer til Fællesrådet.  

 

Siden 2009 har jeg haft stor interesse i foreningsarbejde og bl.a. beskæftiget mig med 

fagforeningspolitik i HK Ungdom Østjyllands bestyrelse, LO Ungdom Århus, som koordinator i 

Østjyllands Jobpatrulje og de sidste to år som næstformand i HK Ungdom på landsplan. I sidstnævnte 

har der været meget samarbejde om uddannelsespolitik med ESB; senest i Uddannelsesalliancen. 

Derudover har jeg siden 2009 deltaget partipolitisk i alt fra det ungdomspolitiske i lokal og national 

ledelse og håndteret økonomi i omegnen af 2 mio. kr til partipolitik i lokal ledelse og som ledende 

koordinator i Østjylland i de sidste valgkampe.  

 

Jeg stiller op til Forretningsudvalget, fordi jeg brænder for at lægge flere kræfter i uddannelsespolitisk 

arbejde, og fordi koordinerende organisatorisk arbejde er mit hjertebarn i alt, hvad det indeholder. 

Efter flere år i det fagligt politiske arbejde synes jeg bestemt, at det er tid til at tage fat i 

uddannelsespolitik igen, som jeg ikke har haft meget mulighed for siden gymnasietiden i DGS.  

 

Særligt bunder mine interesser i landspolitiske dagsordenener, og hvordan vi arbejder med dem lokalt 

og taler de studerendes sag. Heriblandt det stadige arbejde og udfordringer med Fremdriftsreformen 

og utallige nedskæringer på vores uddannelser.  

Derudover er det vigtigt for mig, hvordan Studenterrådet kan optimere forbindelsen til rygraden for 

hele organisationen, de forskellige fagråd, og sikre støtte og talerør for deres dagsordener, for det er 

dem, der ved, hvor og hvad problemerne er på Aarhus Universitet.  

 

Som nogenlunde ny studerende er det enormt spændende for mig at kunne få lov til at medvirke til 

denne indsats og få indblik i hele maskinrummet på Aarhus Universitet. Jeg vil gerne lægge en masse 

arbejde i en vigtig organisation som Studenterrådet, og det håber jeg, at I vil give mig mandat til.  

 

Med håb om jeres tillid,  

Hanna-Louise Schou Nielsen (Hanni). 

 

Er der spørgsmål, kan jeg kontaktes på mail og telefon: 

hannihannalouise@gmail.com 

tlf. 31 663 664 

mailto:hannihannalouise@gmail.com
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Bilag 17: Opstilling til Studenterrådets forretningsudvalg 

Mit navn er Kasper, jeg er 23 år gammel og er i gang med mit 2. semester af kandidaten i 

medicinalkemi(Professionel Drug Designer). Jeg har nu været i forretningsudvalget i et år og har 

valgt at genopstiller til menig medlem af forretningsudvalget. Min interesse for studenterpolitik 

startede i gymnasiet, hvor jeg tog til et møde hvor de havde lovet kage. Dette møde gjorde at jeg 

ende med at gå fra kage spiser, til elevrådsformand til medlem af HTX-udvalget i 

Erhvervsskolernes Elev-Organisation i løbet af min gymnasietid(Fig.1). Dette fik mig startet i 

studenterpolitik og gjorde jeg fortsætte med det efter jeg startede på universitetet, ved at komme 

med i MFSR i november 2013. 

 

 
 

Det har været meget spændende og interessant at sidde i forretningsudvalget det sidste års tid. 

Det har været vildt fedt at få lov til at arbejde, både med de andre i Forretningsudvalget og 

selvfølgelig med alle de aktive. Om det har været dem som kun var med til noget en enkelt helt til 

dem som altid er der. 

 

Det næste år vil jeg ligge meget af min arbejdsfokus på Aarhus Universitet internt. Her vil jeg 

arbejde for at sikre og styrke den interne lobby indsats, både på det rektorale niveau og det lokale 

niveau. Universitet står til at skulle lave flere store ændringer, hvor det er vigtigt at vi som 

studerende står stærkt og sikres os så meget indflydelse på disse ændringer som muligt, for at 

undgå vi som studerende komme i klemme.   

 

Hvis der ønsker en større uddybning eller hvis det er andre spørgsmål, kan jeg kontaktes på enden 

kasper@sr.au.dk eller 20944004 

mailto:kasper@sr.au.dk
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Bilag 18: Opstilling til Studenterrådets forretningsudvalg 

Kære Fællesråd, 

 

Mit navn er Sarah Momtaz, og jeg stiller op til Forretningsudvalget i Studenterrådet ved Aarhus Universitet. 

Jeg læser statskundskab på Aarhus Universitet på 10. semester.  

 

Jeg er netop vendt tilbage til Aarhus efter et semester i hhv. Bruxelles og København. Nu, hvor jeg er tilbage 

i Aarhus, vil jeg meget gerne bidrage til Studenterrådets vigtige arbejde. Jeg har tidligere været ansat på 

Sekretariatet som Generalsekretær, hvor jeg forelskede jeg mig i Studenterrådet som organisation, og fik et 

stort kendskab til både Sekretariatet og Forretningsudvalgets arbejde. Det var enormt spændende at 

arbejde i krydsfeltet mellem organisation og politik. Muligheden for nu at kunne hellige mig politikken og 

sammen med resten af Forretningsudvalget at repræsentere de mange studerende på Aarhus Universitet, 

ville være en stor ære. Jeg vil kunne bidrage med et stort indblik i organisationen og mange af de 

problemstillinger, som forretningsudvalget og Studenterrådet står overfor. Jeg har en stor appetit på at 

sætte mig ind i specifikke problematikker og politikker, og at lære mere om det politiske arbejde. Jeg har 

megen erfaring med frivillige og projektledelse, og håber på at kunne bidrage til især medinddragelse af 

aktive og kampagneudvikling.   

 

Studenterrådet står over for mange udfordringer, og kampen for at sikre studerendes vilkår politisk, 

økonomisk og socialt, har aldrig været vigtigere. Som medlem af Forretningsudvalget vil jeg gerne være 

med til at styrke det allerede stærke lokale arrangement på universitet, og arbejde for bedre samarbejde 

studenterorganisationerne imellem. Sammen står vi stærkest, og vi må tale med fælles stemme lokalt såvel 

som nationalt, når vi skal råbe kommunalpolitikere, medier, universiteter og folketingspolitikere op. Med 

en fremdriftsreform, der ånder os koldt i nakken, er det vigtigt at vi arbejder for bedst mulig udformning og 

anvendelse af reformen på Aarhus Universitet, men også levevilkår som bolig, SU og et godt studiemiljø må 

sikres, hvis de studerende skal klare et krævende universitetsstudie på normeret tid.  

 

Listen er lang og jeg håber på muligheden for at kunne bidrage til en stærkere organisation. Et 

Studenterråd, der er dagsordenssættende, der sikrer de i forretningsordenen opstillede mål, men også et 

Studenterråd, der har et stærkt socialt sammenhold og fokus på stor medinddragelse.  

 

Med håb om støtte,  

Sarah Momtaz  
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Bilag 19: 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 (fakulteter) skal repræsenteres. 

 

Valgkommissionen er for dig, som gerne vil være med til at udvikle Studenterrådets valgkamp. Du 

får både lov til at bestemme, hvem som Studenterrådet skal opstille til bestyrelsen, og hvordan 

Studenterrådet skal bedrive sin valgkamp. Både erfarne rotter og unge kid kan bruges  

 

Spørgsmål til Valgkommissionen kan rettes til Kåre eller Mads 

Kåre Koch Rønnow: Tlf: 27 24 77 38. Mail: Dirigent@sr.au.dk 

Mads Hareskov Jørgensen: Tlf: 22 55 76 21. Mail: mads@sr.au.dk 
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Bilag 20: 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. 

 

Den kritiske revision er for dig, som gerne vil have et ekstra indblik i Studenterrådets økonomi og 

vil holde et vågent øje med, hvordan Forretningsudvalget vælger at bruge Studenterrådets penge. 

 

Spørgsmål til Den Kritiske Revision kan rettes til Charlotte 

Charlotte Stark: Tlf: 26 23 61 45. Mail: general@sr.au.dk 
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Bilag 21: Valg af bestyrelse for Studenterfonden af 1963 

 

Studenterfonden af 1963 bestyrelses udpeges af Studenterrådet og administreres af AU. Fonden 

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. Bestyrelsen har cirka mellem 10.000 og 15.000 at uddele. 

Bestyrelsens mødeaktivitet er begrænset, men i foråret behandles regnskab og i december behandles 

ansøgningerne. 

Som noget nyt i år vil der foruden valg til de menige bestyrelsesmedlemmer, også være valg til  

Fællesrådet skal vælge 1 formand og 3 menige medlemmer til bestyrelsen. Der er særskilt valg til 

formandsposten. 

 

Bestyrelsen for Studenterfonden af 1963 er for dig, som godt kunne tænke dig at prøve at sidde i en 

fonds bestyrelse og/eller gerne vil uddele penge til foreninger, men samtidig også godt kan og vil 

prioritere mellem begrænsede midler.  

 

Spørgsmål til Studenterfonden af 1963 kan rettes til Sune Koch Rønnow 

Sune Koch Rønnow. Tlf: 60 14 57 14. Mail: Sune@sr.au.dk 
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Bilag 22: Opstilling til formand for bestyrelse for Studenterfonden af 1963 

 

Kære Fællesrådet 

 

Jeg, Sune Koch Rønnow, stiller op til Formand for Studenterfonden af 1963, hvor jeg også var formand 

sidste år.  Jeg har været aktiv i Studenterrådet siden september 2011 og har det seneste år siddet som 

formand for Studenterrådet. 

 

Studenterfonden af 1963 uddelinger bevillinger til særligt studenterforeninger. Dette er en vigtig funktion, 

men desværre er fonden præget af kun at kunne sætte meget få midler til rådighed og ofte skal bestyrelsen 

vælge i mellem mange flere gode projekter. Sidste år administrerede vi dette efter princippet, at vi gav til 

de værdige foretagende, som havde de dårligste muligheder for at få penge andet steds fra. Dette mener 

jeg, er den bedste og mest ansvarlige måde at gøre dette på, og jeg vil, hvis jeg bliver genvalgt, fortsætte 

dette princip. 

 

Udover selve fondsadministrationen vil jeg gerne kigge nærmere på mulighederne i funden og hvad den 

ellers kan bruges til.  Der er flere fonde på AU af svingende størrelse, hvor der måske kunne være en fordel 

i at ligge dem sammen. Samtidig overvejede man også ved Studentersamvirket nedlæggelse at forære 

brugsretten over Studenternes hus til fonden. Dette skete ikke, men giver en idé om, at fonden formentlig 

kan bruges til mere end den gør i dag. Eventuelle fund og/eller anbefalinger regner jeg med at fremlægge 

Forretningsudvalget, også må de tage eventuelle beslutninger. 

 

Skriv eller ring gerne 

 

Med håb om tillid 

Sune Koch Rønnow 

Sune@sr.au.dk, 60145714 

mailto:Sune@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. 

 

Studenterhusfondens bestyrelse er for dig, som gerne vil forbedre af AUs kantiner, og forstår at 

arbejde med langsigtede problemstillinger og udviklingspotentiale. 

 

Spørgsmål til SHFs bestyrelse kan rettes til Charlotte 

Charlotte Stark: Tlf: 26 23 61 45. Mail: general@sr.au.dk 
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Bilag 24: Studenterrådets Aktivitetspulje og eventuelt valg til baggrundsudvalg 

 

Aktivitetspuljeudvalget 

Aktivitetspuljeudvalget er ansvarligt for tildeling af midler fra Studenterrådets Aktivitetspulje. 

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

 

Sammensætning 

- Studenterrådets bogholder 

- Et medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg, hvilken udvælges internt i FU 

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

Fællesrådsmøde 

 

Konstituering 

Udvalget har ingen formand, men Studenterrådets bogholder står for administrationen af udvalget 

 

Økonomi for Aktivitetspuljen 

Størrelsen af puljen fastsættes årligt i Studenterrådets Budget, som vedtages af Fællesrådet. 

 

Som en følge af eventuelle ændringer i puljens administration vil Forretningsudvalget ændre 

kontaktoplysninger. 
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Bilag 25: 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 Mads Hareskov Jørgensen kontaktes på 22 55 76 21 eller 

Mads@sr.au.dk. 

 

KAMPUS 

Er et nyt udvalg i Studenterrådet. KAMPUS skal lave studenterrådets kampagneaktivitet. Udvalget 

skal vælge, hvilke kampagner, som Studenterrådet skal udføre og gennemfører dem. Dette kan være 

både politiske kampagne, men også synligheds- og oplysningskampagner. 

Har en kreativ sjæl i maven og har gode idéer til, hvad Studenterrådet skal bruge sit 110.000 

kroners kampagnebudget til, så er KAMPUS noget for dig. Eller blot gerne vil være med til at 

udføre Studenterrådets kampagner, så er KAMPUS også noget for dig. 

 

Ved spørgsmål så ring eller skriv til formanden for kommissorieudvalget Sune Koch Rønnow, 

Sune@sr.au.dk, 60145714 

 

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 Kirstine Josephine Wambui Mundia Mandrup Pedersen kontaktes 

på 20 83 31 67 eller Kirstine@sr.au.dk. 
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Bilag 26: Bemærkning omkring diverse valg 

 

Den erfarne og opmærksomme konstituerende Fællesrådsdeltager har lagt mærke til, at der er 2 

valg, som vi har valgt i år ikke at have valg til. Der er tale omkring Valgudvalget og Idrætsudvalget. 

Grunden til dette er, at vi i Forretningsudvalget har vurderet, at det er vigtigt disse udvalg køres tæt 

koordineret med Forretningsudvalget. Valgudvalget grundet valgkampsindsatsen og Idrætsudvalget 

grundet DSFI. 

Det er selvfølgelig Fællesrådet ret at kunne omstøde denne beslutning, men hvis det ønskes 

tilfældet, så ville vi gerne, hvis man underrettede Dirigentinstitutionen tidligst muligt. 

 

Valgudvalget er samarbejdsorgan mellem valgsekretariatet, Studenterrådet, Frit Forum og 

Konservative Studenter, hvor man kigger på valgprocedure og valgsystemet. 

 

Idrætsudvalget er den øverste myndighed for Aarhus UniversitetsSport (AUS). Her er meget fokus 

på økonomiske midler og fordelingen af pengene internt i organisationen. 

 

 

 


