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Kære Fællesråd, 

 

Vi i Dirigentinstitutionen håber, at I har haft en god sommerferie, og vi glæder os til at se jer til 

semesterets første Fællesrådsmøde torsdag d. 22. september 2016.  

 

Fællesrådsmødets indhold 

På mødet skal vi diskutere det forestående universitetsvalg, statutændringer og vælge emne og 

fællesrådsrepræsentant til Studenterpolitiske forum.  

 

Vi i dirigentintuitionen vil gerne gøre opmærksom på at denne udsending indeholder 

statutændringer. Det er desværre ikke længere muligt at indsende nye ændringsforslag jf. §46 stk. 3, 

da de skal sendes ud 14 dage før mødet. Det er stadig muligt at indsende ændringsforslag til 

ændringsforslag. Dirigenterne lukker for at indsende ændringsforslag til ændringsforslag den 21. 

september. I bilag 9 er proceduren for statutændringer beskrevet, og alle forslagene er i bilag 10. 

 

Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at der fra kl. 18.00-19.00 vil være ’’nye i fællesrådet’’, hvor 
der vil være mad, derfor skal man tilmelde sig til sana@sr.au.dk inden 19. september kl. 12. 

 

Tidsplanen frem til Fællesrådsmødet 

Torsdag d. 22. september: Fællesrådsmøde 

 

I er som altid velkomne til at indsende spørgsmål og kommentarer til dirigent@sr.au.dk.  

Vi glæder os til at se jer den 22. september. 

 
Venlig hilsen 

Dirigentinstitutionen 
 

  

mailto:sana@sr.au.dk
mailto:dirigent@sr.au.dk
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19:15 – 19:30 

 

 

 

 

 

19:30 – 20.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.20 – 20.30 

 

20.30 – 21.25 

 

 

 

21.25 – 21.50 

 

 

 

 

 

 

 

21.50 – 21:55 

 

21:55 – 22:00 

Foreløbig dagsorden til ordinært Fællesrådsmøde d. 22.09.2016 

Torsdag d. 22.09.16 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, Richard Mortensenstuen 
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

1.2 Godkendelse af referat fra den 12. maj 2016 (O+D+B) (Bilag 1) 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

1.4 Valg af stemmetæller (O+D+B) 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Universitetsvalget 2016 

     2.1.1 Præsentation af spidskandidaterne (O) (Bilag 2+3) 

     2.1.2 Valgkampsgrundlag (O+D) (Bilag 4) 

     2.1.3 Valgkampsbudget (O+D) (Bilag 5) 

     2.1.4 Godkendelse af liste- og valgforbund (O+D+B) (Bilag 6) 

     2.1.5 Nedsættelse af valgkampsgruppe (O+D+B) (Bilag 7) 

2.2 Studenter politiske forum (O+D+B) (Bilag 8) 

 

Pause 

 

2.4 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 9 + Bilag 10) 

2.5 Indsupplering af 1 menigt medlem til forretningsudvalget (O+D+B) (Bilag 11 + 12) 

2.6 Indsupplering af 3 medlemmer til AUPUS (O+D+B) (Bilag 13) 

 

3. Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

3.2 AUPUS (O) 

3.3 LUPUS (O) 

3.5 KAMPUS (O) 

3.4 Fagrådsrunde (O) 

3.5 Andre (O) 

 

4. Evt. 

 

5. Mødeevaluering (uden for referat)  
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Bilag 1: Referat fra det ordinære Fællesrådsmøde d. 12.05.16 

Torsdag d. 12.05.16 kl. 19.15-22.00, Richard Mortensenstuen. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning  

 

1. Formalia  

1.1. Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Mandatbærere: 

Kirstine Pedersen (Artsrådet), Line Dam (Artsrådet), Carina Nielsen (Artsrådet), Daniel Slater 

(Artsrådet), Mads Rathleff Jensen (Artsrådet), Rebecca Østvand (Artsrådet), Signe Nygaard 

Pedersen (Artsrådet), Søren S. Sørensen (Artsrådet), Esben Andersen (Statsrådet), Søren Fauerslev 

(Statsrådet), Asger Graversen (Psykrådet), Pernille Melander (Psykrådet), Anders R. Pihlkjær 

(Jurrådet), Joachim Mikkelsen (ABC), Tine Schætler (CC), Sune Koch Rønnow (MFSR), Kasper 

Langgaard (MFSR), Cecilie Hvid (RIA) 

 

Suppleanter: 

Alice Sahinkuye (Artsrådet), Julie Hesselberg (Oeconrådet), Adnan Samir Zaabalawi (MFSR), 

Dannie Lehmann (RIA), Andreas Kristensen (RIA) 

 

Til stede uden mandat: 

Hanna-Louise S.N. (FU), Sarah Momtaz (FU), Mads H. Jørgensen (FU), Emil Outzen (FU), Sana 

Mahin Doost (FU) Line Voss, Karina Morsing, Mia Thylkjær, Sarah Yde Junge (Statsrådet), Kåre 

Koch Rønnow (Chefdirigent), Nanna Winther (1. dirigent), Jens Thestrup Toft (2. dirigent). 

 

23 mandater til stede fra tre fakulteter, og derfor er quorum konstateret. 

 

1.2. Valg af referent 

2. dirigent Jens Thestrup Toft er valgt som referent pr. akklamation. 

 

1.3. Godkendelse af referat fra Fællesrådsmødet d. 7. april (O+D+B) (Bilag 1) 

Referatet er godkendt uden bemærkninger. 

 

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

Dagsorden er godkendt uden tilføjelser. 

 

1.5. Valg af stemmetællere 
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Sarah Yde Junge og Sana Mahin Doost vælges som stemmetælllere pr. akklamation. 

 

2. Orienteringer  

 

2.1. Politikkonferencen (O) 

Mads orienterer om Politikkonferencen. 

Der blev holdt PK d. 15.-17. april på Aalborg Universitet. PK er Danske Studerendes Fællesråds 

landsmøde og fungerer som DSF’s generalforsamling. Mødets fokus var vedtagelse af politik; der 

var ikke valg til FU. AU sendte en delegation på 17 personer, der var den største delegation til 

denne PK. Man er i Aarhus stolte af at have tradition for hver gang at sende den største delegation 

til Politikkonferencen. Konferencen fungerede godt, der var gode debatter både internt i 

delegationen og på konferencen som sådan, hvor man havde bedre tid end normalt til debatter 

o.lign. Især plenumdebatter fungerede bedre end sædvanligt, hvilket har ledt til nogle erfaringer, 

man vil forsøge at arbejde videre med i fremtiden i afholdelsen af PK. 

Konferencen havde 3 overordnede ting på programmet: (1) En ændring til DSF’s holdningspapir 

vedr. inflydelse og autonomi på universiteterne. Holdningspapiret er DSF’s mest grundlæggene 

papir, som omtrent kan sammenlignes med et politisk partis principprogram. I den forbindelse 

bryder DSF sig ikke om detailstyring af uddannelserne fra toppen, men går i stedet ind for 

demokrati og medbestemmelse. (2) Der blev i holdningspapiret tilføjet et afsnit omhandlende DSF’s 

kritiske syn på vareliggørelse af uddannelse, hvorved universitetet bliver set på som en fabrik, der 

skal producere kandidater. (3) Der blev udarbejdet politikpapir vedr. optag og adgang til de 

videregående uddannelser, hvor der lægges vægt på, at der ikke bør stilles arbitrære barrierer i 

vejen for optag, og på at optagelseskriterer bør bestemmes af relevante faglige hensyn. Papirene 

kommer til at ligge på DSF’s hjemmeside, hvor man kan læse dem i deres fulde længde. 

AU’s delegations vurdering var, at man fik et godt politisk udbytte af PK, og at der blev vedtaget 

gode papirer på konferencen. 

 

Der spørges til, hvornår der er PK næste gang. Svaret er d. 11.-13. november, hvor der skal 

behandles studiemiljøpapir, afholdes valg til DSF’s forretningsudvalg og udarbejdes arbejdsplan 

for næste år i DSF. 

 

Der spørges til det sociale indhold på Politikkonferencen. Sarah fortæller om indsatsen for 

inkludering af nye deltagende på PK. PK er en god måde at møde folk fra andre universiteter. Det 

er et lidt “nørdet” program, men der er altid masser af hygge og samvær på programmet, så man 

behøver ikke nødvendigvis at være super engageret i studenterpolitik for at tage med. 

Der arrangeres altid workshops om forskellige emner. Denne gang handlede det om studieboliger i 

Aalborg, og om hvordan man kan lære af de initiativer, Aalborg har på området. 
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Der er DSF sommerlejr d. 1.-4. august i Ry tæt på Silkeborg. Der vil være forskellige oplæg, men 

der er ikke decideret politik på programmet. Fokus på hygge. 

  

3. Sager til behandling  

3.1. Indsupplering af 1 menigt medlem til forretningsudvalget (O+D+B) (Bilag 2+3) 

Sana fortæller om, hvad det vil sige at sidde i FU, der er Studenterrådets daglige ledelse. Som 

eksempler på arbejdsopgaver nævnes Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag og ledelse af SRs 

politiske udvalg. Alle medlemmer af FU har faste arbejdsopgaver. Der bruges for tiden meget tid 

på valgkampen, som har 2 ansvarlige personer, og på fremdriftsreformen. 

Der er i Forretningsudvalget god mulighed for at få indflydelse på, hvad SR skal arbejde med, og 

der er god mulighed for at definere egne arbejdsopgaver. 

 

Andreas Pilgaard Kristensen har inden mødet indsendt skriftlig opstilling jf. bilag 3 og motiverer 

på mødet for opstilling. Nævner, at arbejdet virker spændende både organisatorisk og 

studiemæssigt, og at det er spændende mennesker at arbejde sammen med. Vil gerne være med til at 

forme Studenterådets udtryk og arbejde i fremtiden. 

 

Sana Mahin Doost udgår som stemmetæller grundet potentiel interessekonflikt, og Mia Thylkjær 

vælges i stedet pr. akklamation. 

 

Proceduren for personvalg i Studenterrået præsenteres i henhold til statutten. 

Andreas Pilgaard Kristensen er valgt pr. akklamation, hvorefter der uddeles stemmesedler til 

tillidsafstemning vedr. det samlede Forretningsudvalg. 

 

Efter optællingen er der enstemmigt tillid til Forretningsudvalget. 

 

3.2. Mødekalender (Bilag 4)  

Det foreslås at flytte mødet d. 10. november 2016 til d. 3. november 2016 grundet placeringen af 

Poltikkonferencen kort efter d. 11.-13. november. Forslaget er vedtaget enstemmigt. 

 

Der foreslås ekstraordinært møde d. 8. december 2016 til behandling af statutændringer. Forslaget 

er vedtaget enstemmigt. 

 

Næste rådsårs møder behandles jf. bilag 4. Mødekalenderen er vedtaget enstemmigt. 

 

4. Oplæg og workshops (O+D) 

4.1. Workshops/oplæg (Bilag 5) 

Der er to workshops jf. bilag: 
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• Workshop omkring statutændringer  

• Det fremtidige arbejde med fremdriftsreformen  

 

5. Meddelelser  

5.1.  Forretningsudvalget (O)  

Mads meddeler. 

Fremdriftsreformen har fyldt meget på det seneste, også jf. netop overståede workshop. Hvis nogen 

gerne vil have oplæg i fagråd o.lign. om f.eks. fremdriftsreformen, vil FU og andre i SR gerne 

komme og fortælle. Forretningsudvalgets er kritisk overfor fremdriftsreformen og generelt utilfreds 

med AU’s implementering. Studenterrådet ved Københavns Universitet har været mere med til at 

farve implementeringen af fremdriftsreformen, end SR har haft lejlighed til her på AU, hvorfor KU 

har opnået en lidt bedre implementering end AU. 

 

SR har dog gjort sig en positiv erfaring i forbindelse med fremdriftsreformen, hvor man modsat AU 

selv har forsøgt at være meget aktiv i forhold til at meddele til studerende og holde dem opdateret 

på processen. SR har haft stor succes med at nå langt ud til studerende på bl.a. Facebook, hvor SR 

har modtaget flere likes end nogensinde før ved en enkeltstående begivenhed. 

 

Den aktuelle debat om boligpriser i Aarhus nævnes. Det bliver dyrere og dyrere at bo i Aarhus, og 

unge fravælger i stigende grad Aarhus af netop den grund. SR har i den forbindelse haft taletid i 

TV2 Østjylland, hvor man har opponeret imod de stigende priser. 

 

I weekenden (d. 14.-15. maj) er der Debattørkursus, som man skal glæde sig rigtig meget til. 

 

5.2.  AUPUS (O)  

Emil meddeler. 

i AUPUS tages der udgangspunkt i AU’s bestyrelse og de Akademiske Råd. 

Mellem Arts og BSS er man ved at overveje en sammlægning af uddannelserne i 

Erhvervskommunikation på BSS og Arts’ mere traditionelle sprogfag, hvor det er planen, at de 

nuværende BSS-uddannelser overflyttes til Arts og omstruktureres. I AUPUS har man debatteret 

processer i forbindelse med sammenlægningen og udfaldet af den. 

 

Man har arbejdet med praksisser og kriterier for ansættelser af videnskabeligt personale. Hvordan 

sikres det, at de ansatte har tilstrækkelige undervisningskompetencer? I Akademisk Råd på ST har 

man fået igennem, at det skal dokumenteres, at interne medlemmer af bedømmelsesudvalg til 

videnskabelige stillinger har evner til og forudsætninger for at vurdere ansøgeres 

undervisningskompetencer. 

 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

   8 

 

Har arbejdet med en idé om en Studenterombudsmand, der skal være en person, der kan gå ind og 

kommentere på forskellige retslige forhold, som studerende kan have bekymringer om eller 

problemer med. Noget lignende findes allerede på KU. 

AUPUS har nedsat en gruppe til at arbejde videre: Kirstine, Sana, Mads, Aria og Emil. 

 

Studenterrådet er af Universitetsledelsen blevet tilbudt at kunne foreslå initiativer til at fremme de 

studerendes fremdrift på AU. 100.000 kr. er tilgængelig til initiativer. Mulighederne skal diskuteres 

i næste uge. 

Gruppe nedsat: Sarah, Sune, Sana, Emil, Daniel og Michael. Der opfordres til, at man kommer og 

er med, hvis man er interesseret. 

 

Institutionsakkrederingen er i gang. Akkrediteringen er en vurdering af, om AU er i stand til at 

sikre kvaliteten i egne uddannelser gennem blandt andet evalueringspraksisser. I næste uge laves 

arrangementer, der kan klæde de studerende, der skal deltage i akkrediteringen, på til arbejdet. 

Der er kaffedate i Vandrehallen vedr. akkreditering og uddannelseskvalitet torsdag d. 19. maj, hvor 

man er mere end velkommen til at komme forbi. 

 

5.3.  LUPUS (O) 

Sune meddeler. 

LUPUS er Studenterrådets politiske levevilkårsudvalg. 

En række indsatser og arbejdsområder nævnes: 

• Uddannelseskvalitet, talent- og elitesatsninger. Diskussion af, hvad der er fornuftigt at mene. 

• Finansiering d. 20. maj, hvor Andreas fra DSF kommer og taler. 

• Transport- og boligseminar. 

• Universitetsdemokrati. 

• Internationale studerende. 

 

5.4.  KAMPUS (O)  

Man er kommet godt i gang med forårskampagnen. Der holdes oplysningskampagne om, hvem SR 

er. I den forbindelse udsendes email om kantinebesøg, hvor der er mulighed for at komme og 

snakke med SR om alt det nye på universitetet som f.eks. fremdriftsreformen. 

Man planlægger en viral kampagne på Facebook for at kunne ramme et lidt andet segment end 

normalt. 

 

KAMPUS er begyndt at arbejde på forskellige SU-tiltag i fald, der sker en reform til efteråret. 

Tirsdag aften d. 17. maj er der SU-arbejdsmøder for interesserede. 
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Der opfordres til, at man kommer til KAMPUS-møder. Det er helt uforpligtende. 

 

5.5.  Valgkommissionen (O) 

Nanna meddeler. 

Der er universitetsvalg til efteråret med datoerne d. 21.-24. november. Der arbejdes på fuld knald 

på de projekter, som Valgkommisionen præsenterede på Fællesrådsmødet d. 7. april 2016. Man har 

haft et positivt møde med AU Kommunikation med henblik på at udarbejde en oplysningskampagne 

om, hvad universitetsvalget er, og hvilke opgaver de forskellige organer har. AU Kommunikation 

har lagt op til, at de gerne vil bidrage med midler til en sådan kampagne. 

 

Der søges p.t. kandidater til universitetsbestyrelsen. Ansøgningsfrist er fredag d. 1. juli. 

Hvis man har spørgsmål vedr. arbejdet i bestyrelsen, må man meget gerne tage fat i de nuværende 

studenterbestyrelsesmedlemmer Sarah Yde Junge og Lieve Vermeulen. Har man spørgsmål vedr. 

Valgkommisionens arbejde og dens forventninger til ansøgere, må man meget gerne kontakte 

Valgkommisionens formand Nanna Winther eller sekretær Kasper Langgaard. 

 

 5.5.1 Opslag til studenterrådets bestyrelseskandidater (O) (Bilag 6) 

 

5.6.  Fagrådsrunden (O) 

RIA: Holder aktivfest i weekenden. Kigger på, hvordan man kan være mere synlig i studiestart. 

Kigger på at holde en sommerfest. Planlægger næste års arrangementer, hvor der planlægges 

opkvalificering af medlemmer. 

BFU: Holder fødselsdag i morgen d. 13. maj kl. 15.00 foran Biologiens hus. 

MoGenS: Har afholdt generalforsamling og holder en videoaften i morgen. 

MFSR: Har holdt brokkemøde i går. Har holdt rekkruteringsmøde i dag, som gik godt. Man holder 

sommerafslutning nogle uger inden, eksamensperioden starter. 

CC: Siden sidst har man haft masterclass. Man er i gang med at lave velkomstbog til nye 

studerende. Rusugen bliver mere faglig, og mere tid går til CC snarere end festudvalg. 

ABC: Intet at meddele. 

Jurrådet: Intet at meddele. 

Psykrådet: Er i gang med kampagne om frivillighed og misbrug af frivillige psykologistuderende 

som gratis arbejde i virksomheder. Planlægger rusdag for nye kandidatstuderende, der er optaget 

fra andre universiteter. Der orienteres om, at psykologi har vundet kapsejlads. 

Statsrådet: Man sidder og knokler med fremdrift. Et nyt fag på 4. semester har fungeret ringe, og 

man har haft success med at få det forbedret. Kigger på rusugen, hvor man gerne vil ud for at 

rekkrutere hurtigst muligt. Holder arrangement i næste uge med oplysning om de nye 

fremdriftsregler. 
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Oeconrådet: To store arrangementer for tiden. Man har lige afholdt Den Gyldne Pegepind, hvor 

årets bedste forelæser kåres; 150 studerende deltog. På lørdag er der Dimmision, hvor der er 200 

tilmeldte og 35 dimitterende. 

Artsrådet: Har holdt Artistisk Festival. Stor success. Luftens Helte spillede live musik. Prodekan for 

uddannelse Niels Lehmann har lovet at undersøge mulighederne for en ekstra aftale vedr. live 

musik, så det bliver lettere at arrangere i fremtiden. 

Man har afholdt kampagne i kantiner og viralt vedr. det negative syn på humanister. Der er blevet 

indsamlet hundredevis af sedler fra studerende med tanker om det, og man vil på den baggrund 

udarbejde et papir, evt. i samarbejde med HUMrådet på KU. 

Sarah Yde Junge var på sidste Artsrådsmøde ude at fortælle om frivillighed og det at arbejde med 

frivillige. Man har holdt Fagudvalgsaften med info om, hvordan man kan være aktiv og få 

indflydelse, dels på Arts og dels på AU. På samme møde var der information og debat om 

sprogsammenlægningen mellem BCOM på BSS og IKK på Arts, som vil få stor indflydelse på 

studiemiljøet. 

Man er inviteret til Uddannelsesforum Arts, hvor der skal snakkes om uddannelsessamarbejde i 

form af samlægninger og samlæsninger — ting som Artsrådet forholder sig kritisk overfor. 

Er ved at kigge på indsupplering til FU, da 2 medlemmer skal fratræde. 

 

5.7.  Andre 

 

 5.7.1. Forretningsorden for KAMPUS (Bilag 7 til skiftlig orientering)  

 

6. Evt.  

Sarah Yde Junge: Har hodt oplæg for Artsrådet vedr. frivillighed. Opfordrer andre fagråd til også 

at gøre brug at Sarah og FU til oplæg om emner, man gerne vil høre om eller evt. have et 

anderledes syn på. 

 

Sarah Momtaz: Der er én gratis øl i Studenterbaren lige efter mødet. 

 

7. Mødeevaluering (uden for referat)  
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Bilag 2: Præsentation af spidskandidat Lieve Vermeulen 

Kære Fællesråd, 

 

Mit navn er Lieve Vermeulen. Jeg læser Human Security på Arts og har en bachelor i 

Religionsvidenskab og Erhvervsøkonomi.  Først og fremmest vil jeg gerne takke 

valgkommissionen for at give mig muligheden for at repræsentere de studerende endnu et år i 

Aarhus Universitets bestyrelse.  

 

Jeg har siden februar 2016 haft æren af at repræsentere de studerende i Aarhus Universitets 

Bestyrelse for Studenterrådet (SR), og jeg håber med fællesrådets støtte at kunne fortsætte 

arbejdet i bestyrelsen på vegne af SR. 

 

Jeg har siden mit første semester fundet studenterpolitik spændende og vigtig t og har derfor 

deltaget aktivt lige siden. Jeg startede lokalt i mit fagråd på religionsvidenskab og har siden 

siddet som henholdsvis næstformand og formand for Artsrådet. Desuden har jeg siddet to år i 

Studienævnet på Institut for Kultur og Samfund. Efterfulgt af et år i Institutforum og  et år i 

Akademisk Råd på Arts.  Jeg har sideløbende med det lokale fagrådsarbejde båret mandat i 

Fællesrådet, LUPUS og AUPUS. Jeg har desuden som en del af mit bestyrelsesarbejde det 

seneste halve år været en del af AUPUS ledelsen. 

 

Jeg har gennem mit arbejde i de forskellige udvalg og nævn arbejdet med den faglige 

udviklingsproces (FUP), dimensioneringen, fremdriftsreformen, studiemiljø, kampagner, 

besparelser og meget andet. De seneste måneder har særligt stået i lyset af d e tvungne 

besparelser og de deraf følgende strategiske tiltag. Arbejdet med de forskellige tiltag har 

været rigtig spændende, og det har bekræftet mig i, hvor vigtigt det er, at vi som studerende 

arbejder sammen omkring kvaliteten af vores uddannelser og studiemiljø.  Gennem sparring 

med AUPUS, forretningsudvalget og de lokale fagråd har vi, Sarah og jeg, været godt klædt på 

til at tage diskussionerne både inden og uden for bestyrelseslokalet for at sikre, at diverse 

tiltag ikke gik/går ud over universitetets kerneopgaver. Jeg har fundet arbejdet i bestyrelsen 

meget spændende, og jeg håber, at de seneste måneder har vist, at jeg tager min rolle som de 

studerendes repræsentant meget seriøst. 
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Jeg håber og glæder mig til at kunne fortsætte arbejdet i 2017.  

 
Venlig hilsen, 
Lieve Vermeulen 
28 99 26 07 
lieve@sr.au.dk 
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Bilag 3: Præsentation af spidskandidat Sune Koch Rønnow 

Kære Fællesråd 

 

Jeg, Sune Koch Rønnow, vil gerne som en af Studenterrådets spidskandidater til AU’s bestyrelse. 

Jeg er 28 år og læser Klassisk Arkæologi og Matematik. Jeg sad i Studenterrådets 

Forretningsudvalg mellem november 2012 og februar 2016, hvor jeg senest var formand, og har 

været aktiv i Studenterrådet siden efteråret 2011, og har lavet meget forskelligt arbejde i 

Studenterrådet i forbindelse med diverse udvalg. Desuden har jeg også været med Analysepanelet 

(Som skulle kigge den faglige udviklingsproces efter i sømmene), KU’s akkrediteringspanel (som 

står for at institutionsakkreditere KU) og har siddet i studienævn, institutforum og siddet med til 

Akademisk Rådsmøder. 

 

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

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

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

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

har været glad for at se til ende, selvom ændringerne ikke blev lige så store, som man kunne have 

ønsket. 

 

På trods af problemanalysen er der stadig problemer på AU. Bestyrelsen er ikke god nok til at sikre 

inddragelse af studerende og derfor kan det variere meget fra sted til sted, leder til leder, hvor meget 

de enkelte fagråd ret faktisk har at sige – hvilket er et problem. 

Endvidere har kontrolmekanismer og besparelser fra centralt hold flyttet meget af ledelsens fokus 

fra gode uddannelser, hvilket desværre har indflydelse på resten af organisationen, som til tider har 

mange andre ting i hovedet end at lave gode uddannelser og god forskning. 

 

Mit indtryk af AU er, at uddannelserne generelt set er rigtig gode og vores dimittender er dygtige, 

men grundet organisatoriske centraliseringer og besparelser, som også har været diskuteret i 

bestyrelsen, er uddannelserne ikke så gode, som de ville kunne være. 

Vores bestyrelseskandidater har tidligere kæmpet meget for selvsamme, og det er en sag, som jeg 

meget gerne vil bidrage til. 
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Kort sagt får i med mig en gammel rotte, som er kendt i faget og har prøvet lidt af hvert og nu har 

mod på at tage en tørn i vores øverste repræsentative organ. 

 

 

Med håbet om tillid 

Sune Koch Rønnow 

 

Spørgsmål, kommentarer eller andet modtages gerne: 

Telefon: 60 14 57 14; Mail: Sune@sr.au.dk 
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Bilag 4: Valgkampsgrundlag 1 

Fælles om kvalitetsuddannelser  2 

Studenterrådets valgkampsgrundlag 2016 3 

 4 

Universiteter er i stigende kurs blevet et centralt punkt på den politiske dagsorden. Vi 5 

studerende og vores uddannelser er under pres fra politiske tiltag som 6 

fremdriftsreformen og universitet plages fortsat af organisatoriske udfordringer. 7 

Studenterrådet ser dog positivt på fremtiden. Universitetsledelse tager problemerne 8 

seriøst og prioriterer medbestemmelse fra os studerende og ansatte. Det er gode 9 

takter, men der er fortsat lang vej igen, og behov for at vi sikrer de gode intentioner 10 

føres ud i livet. 11 

Det følgende beskriver de områder, hvor Studenterrådet mener, at det er særligt 12 

vigtigt at sætte ind i forhold til bestyrelsen i det kommende år. 13 

Den brede studenterrepræsentation 14 

Studenterrådet er repræsenteret helt lokalt på fagene samt i alle arbejdsgrupper, 15 

udvalg og nævn, hvor der sidder studerende på universitet. Det er vi, fordi vi tror på 16 

den brede repræsentation og samarbejde mellem alle studerende på Aarhus 17 

Universitet. Fordi vi tror på, at have en fundament lavet af de lokale fagråd giver os 18 

styrke, og gør det muligt for os at sikre en stærk forbindelse, mellem de enkelte 19 

studerende på de forskellige fag, op til vores kandidater i bestyrelsen, så vi sammen 20 

kan ændre vores fælles hverdag til det bedre. 21 

 22 

Den brede repræsentation muliggør, at selv studerende, som ikke er aktive i 23 

universitetspolitik, kan blive hørt, hvilket er første skridt i at få indflydelse over egen 24 

hverdag og studium. Det sikrer, at de, der sidder med viden om, hvad der fungerer 25 

lokalt, kan blive spurgt til råds og gøre deres viden gældende. Dette er vigtigt, da der 26 

sjældent bliver taget hensyn til lokale forhold fra centralt hold. 27 

 28 

Det en prioritet for Studenterrådet, at alle studerende har mulighed for indflydelse på 29 

deres hverdag og at ledelsen i højere grad vælger løsningsformer, som tilgodeser 30 

lokale problemstillinger. Studenterrådet mener derfor, at den brede 31 
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studenterrepræsentation er alfa-omega for et universitet, der kan omfavne en stor og 32 

forskellig studenterpopulation.  33 

 34 

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter: 35 

● At alle studerende kan blive hørt 36 

● At sikre lokale viden og interesser i relevante beslutninger 37 

● At sikre enhver sag bliver belyst fra alle relevante sider  38 

Demokrati i din hverdag 39 

Studerende er en central del af universitetet, og det er kun naturligt, at studerende 40 

skal have indflydelse på deres hverdag samt på universitetets beslutninger og fremtid. 41 

De studerende skal derfor kunne vælge, hvem der repræsenterer dem i 42 

arbejdsgrupper og udvalg, som nedsættes af universitets-, fakultets- og 43 

institutledelserne. Studenterrådet vil fortsat kæmpe for, at der er studerende med i 44 

alle relevante fora og studenterrepræsentanterne er udpeget af de studerende. 45 

Hvorvidt studerende har indflydelse på hverdagen på universitetet hænger i høj grad 46 

sammen med universitetets nærdemokrati. Studenterrådet vil også kæmpe for, at 47 

bestyrelsen tager ansvaret for, at studenterindflydelse og universitetsdemokrati er 48 

velfungerende.  49 

Med universitetslovsændringen i 2003 forsvandt de studerendes og medarbejdernes 50 

flertal i bestyrelsen. Studenterrådet kæmper for en genindførelse af det interne flertal. 51 

I Studenterrådet kan vi godt se værdien af eksterne medlemmer af bestyrelsen, som 52 

inspirerer og har et andet perspektiv, men i sidste ende er det studerende og 53 

medarbejdere, som har deres daglige gang på universitetet. Derfor bør de sidde med 54 

den endelige beslutningskompetence. 55 

 56 

Studenterrådet går således til valg på følgende punkter:  57 

● Sikring af studenterrepræsentation i alle relevante fora 58 

● At beslutninger træffes tættest muligt på de studerende  59 

● At sikre studenterindflydelse på alle niveauer af universitet 60 

● Genindførelse af det interne flertal i bestyrelserne på landsplan 61 

 62 
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Fremdriftsreformen 63 

Fremdriftsreformen er her den 1. september blevet ændret til sin nye form, og hvilke 64 

uheldige virkninger reformen har, er så småt begyndt at vise sig. Selvom reformen 65 

kommer fra Folketinget mener Studenterrådet stadig, at det er vigtigt, at AU tager 66 

ansvar og arbejder på at afbøde de uheldige konsekvenser mest muligt, og hurtigt 67 

retter op på utilsigtede virkninger i implementeringen af den nye reform, når de viser 68 

sig. 69 

 70 

Regler i Fremdriftsreformen giver stadig behov for behandling af langt flere 71 

dispensationsansøgninger, meritafgørelser, klager mm og øger muligheden for at blive 72 

smidt ud af universitetet. Mange studerende har og vil få behov for dispensationer for 73 

at kunne gennemføre deres studier på ordentlig vis, selv under den nye form. Det er 74 

derfor vigtigt, at de nødvendige dispensationer gives. Der er dog desværre en 75 

umiddelbar økonomisk gevinst for AU ved enten at tvangsmeritere eller smide folk ud 76 

ved ikke at give dispensationer, hvis de står til at blive forsinket mere end de nye 77 

maksimale studietider. Derfor mener Studenterrådet det er vigtigt at studienævnene 78 

understøttes i deres behandling af dispensationerne og merit, og en sund 79 

dispensations- og meritpraksis sikres. Her er det essentielt at studienævnene ikke 80 

presses af ledelsen til, at varetage uvedkommende økonomi- og fremdriftshensyn, 81 

men har frie hænder til at foretage en individuel og faglig vurdering. 82 

      83 

Selvom AU har fået mulighed for at implementere Fremdriftsreformen, efter egne 84 

ønsker, har økonomiske incitamentsstrukturer mindsket deres muligheder meget. 85 

Alligevel mener Studenterrådet, at AU har valgt en forkert strategi og har indført alt 86 

for rigide regler. Konsekvensen bliver, at mange studerende vil blive nødt til at droppe 87 

ud eller acceptere ikke at kunne fordybe sig nok i deres uddannelse, hvis AU ikke 88 

lemper deres implementering.   89 

 90 

 91 

Studenterrådet ser intet positivt ved Fremdriftsreformen, og vi vil derfor bruge 92 

bestyrelsen som en platform, når det giver mening, til at tale for afskaffelse af 93 

reformen. 94 

 95 
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Den siddende regering har mange ambitioner på universitetsområdet, og nye 96 

reformer/tiltag må forventes at komme. Her vil Studenterrådet søge at bruge 97 

bestyrelsen som platform, til at komme med både med- og modspil til fremtidige tiltag 98 

for at præge dem i en positiv retning. 99 

 100 

Studenterrådet går derfor til valg på følgende punkter:  101 

● At sikre en afbødning af Fremdriftsreformens og dimensionerings konsekvenser 102 

● At sikre en ordentlig dispensations- og meritpraksis, uden uvedkommende 103 

hensyn 104 

● At alle har ret til en hel uddannelse 105 

● At arbejde for en afskaffelse af Fremdriftsreformen 106 

● Arbejde for at præge fremtidige reformer og tiltag til fordel for de studerende  107 

 108 

      109 

Samarbejde frem for unødig konkurrence 110 

Selv i disse sparetider bruger universiteterne kæmpemæssige beløb på at reklamere, 111 

og AU holder sig på ingen måde tilbage. I Studenterrådet mener vi, at universiteterne 112 

bruger for meget tid og penge på at konkurrere, i stedet for at være det bedst mulige 113 

universitet de kan. AU har en stolt tradition og er et virkelig godt universitet, hvilket 114 

er værd er værne om, men disse tider har vi brug for en ledelsen, som går forrest i 115 

dette. Derfor mener Studenterrådet, at fokus i større grad bør være på nationalt 116 

samarbejde, eksempelvis national sprogstrategi, eksterne midler og overheads frem 117 

for markedsføring. Dette er og bliver bestyrelsens opgave, at aktivt samarbejde, frem 118 

for unødigt at øge konkurrencen mellem landets universiteter. 119 

 120 

Studenterrådet går derfor til valg på følgende punkter: 121 

● AUs reklamebudget skal overflyttes til kerneydelserne 122 

● Sikre nationale samarbejde universiteterne imellem 123 

 124 

Uddannelseskvalitet 125 

Uddannelser af den højst mulige kvalitet er Studenterrådets fremmeste mål. Samtidig 126 

er det, sammen med forskning, Aarhus Universitets hovedopgave. Studenterrådet går 127 

derfor til valg på at sikre og højne uddannelseskvaliteten på Aarhus Universitet. 128 
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Uddannelseskvalitet er et meget omfattende og komplekst begreb. Her vil der derfor 129 

være særlig fokus på uddannelseskvalitets som: forskningsbaseret uddannelse, 130 

undervisningskompetence, minimumstimetal og feedback. 131 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der ikke findes nogen endegyldig ’opskrift’ på høj 132 

uddannelseskvalitet. Kvalitet er i høj grad noget, som skabes lokalt i stærke 133 

fagmiljøer i et samarbejde mellem studerende og undervisere. Nedenstående er dog 134 

rammebetingelser, som må være i orden for at en høj uddannelseskvalitet kan opnås. 135 

  136 

Det helt særlige kendetegn ved universitetsuddannelser er netop forskningsbaseret 137 

undervisning, og derfor at det helt centralt at dette prioriteres af bestyrelsen og hele 138 

Aarhus Universitet. Med forskningsbaseret uddannelse forstås en undervisningsform, 139 

hvor studerende kan prøve kræfter med at bedrive forskningen selv. 140 

Forskningsbaseret uddannelse er endvidere undervisning der tager udgangspunkt i de 141 

nyeste resultater og de nyeste metoder inden for det givne område, og som giver de 142 

studerende lejlighed til at modtage undervisningen af forskere. Undervisningen giver 143 

de studerende forståelse for fagets forskningsmetoder og kundskaber i og erfaringer 144 

med selv at bedrive forskning. At en uddannelse er forskningsbaseret betyder 145 

endvidere, at undervisning og forskningsarbejdet spiller sammen i et fagligt miljø, 146 

hvor de studerende får mulighed for at give værdifuldt med- og modspil til forskerne. 147 

For at sikre den forskningsbaserede undervisning, er det centralt at forskere rent 148 

faktisk underviser. Det er netop mødet med forskere i det daglige, som er 149 

fundamentet for den forskningsbaserede undervisning, og Studenterrådet mener, at vi 150 

som studerende bør have mest muligt forskerkontakt. På AU er der primært to store 151 

udfordringer for forskerkontakten. For det første at forskere frikøbes til kun at fo rske, 152 

og dermed ikke underviser og har kontakt med studerende. Ofte er det også nogle af 153 

de bedste forskere som frikøbes. Derfor mener Studenterrådet, at frikøb af forskere er 154 

uacceptabelt. 155 

For det andet deltidsansættes i stigende grad undervisningsassistenter, som ikke 156 

forsker, men udelukkende underviser, hvilket bryder med princippet om 157 

forskningsbasering. Brugen af undervisningsassistenter kan i nogen udstrækning være 158 

fornuftig, ligesom instruktorer på mange studier spiller en vigtigt rolle. Studenterrådet 159 

mener dog, at det er væsentligt, at det overordnede ansvar for undervisningen ligger 160 
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ved fastansatte forskere, og at de studerende fortsat møder forskere i den daglige 161 

undervisning. 162 

  163 

I naturlig forlængelse af at forskere skal undervise ligger også at forskerne har de 164 

fornødne undervisningskompetencer. Derfor mener Studenterrådet, at alle 165 

undervisere løbende skal have kvalificerende kurser i formidling, didaktik, 166 

tilrettelæggelse af undervisningsforløb m.m. Ligeledes skal undervisningskompetencer 167 

prioriteres i ansættelser af videnskabeligt personale.  Dette kan for eksempelvis ske 168 

gennem at have studerende siddende i ansættelsesudvalg eller forsøgsforelæsninger 169 

som en del af ansættelsesprocessen. Efter ansættelsen er det også væsentligt, at 170 

undervisning kontinuert indgår som en del af en forskernes MUS, således at gode 171 

undervisningskompetencer fremmes og belønnes. 172 

Det er ligeledes også vigtigt at en stor del af undervisningstimerne finder sted på 173 

mindre hold, således de studerende har mulighed for at indgå i den dialog som netop 174 

er en grundsten i den forskningsbaserede undervisning. Derfor mener Studenterrådet, 175 

at Universitetet bør prioriteter undervisning på mindre hold. 176 

  177 

Endeligt skal dialogen mellem studerende og forsker ikke begrænses til 178 

undervisningstimerne. Derfor er det centralt, at alle studerende i forbindelse med 179 

opgaveskrivning og eksamener modtager vejledning og efterfølgende modtager en 180 

uddybende og fremadrettet feedback. Feedback er ikke blot en karakter, men skal i 181 

stedet pege fremad og give en fælles forståelse mellem den studerende og 182 

underviseren for, hvordan man kan forbedre sit arbejde og sikre en faglig 183 

selvforståelse. Den nuværende mulighed for at få feedback på opgaver og eksaminer 184 

er desværre meget svingende og stærkt afhængig af den enkelte underviser. Derfor 185 

mener Studenterrådet, at universitetet bør vedtage en samlet feedbackpraksis, 186 

således at alle studerende har krav på individuelt feedback på opgaver og eksamener. 187 

  188 

Studenterrådet går derfor til valg på følgende punkter: 189 

● Ingen frikøb af forskere 190 

● Stadig opkvalificering af samtlige forskeres undervisningsevner 191 

● At universitetet prioriterer undervisningskompetencer i ansættelser af VIP’er 192 

● Prioritering af undervisning på mindre hold 193 

● Krav på feedback på alle opgaver og eksaminer 194 

 195 
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  196 

Styrkelse af studiemiljøet 197 

Et godt studiemiljø har både en social, fysisk og psykisk dimension. Alle disse 198 

elementer er ensartet vigtigt for at have et godt studiemiljø. 199 

Det fysiske studiemiljø 200 

Gode fysiske rammer er forudsætningen for et universitet i verdensklasse. Aarhus 201 

Universitet står i fremtiden overfor en række forandringer, hvor det i særdeleshed 202 

bliver væsentligt at være opmærksom på de fysiske rammer. Overtagelsen af 203 

Kommunehospitalet (KH) og konsolidering af fakulteterne medfører en 204 

omstrukturering, som også betyder, at studier skal flyttes rundt på campus Aarhus. 205 

Samtidig viser fremskrivninger, at universitet i de kommende år kommer til at mangle 206 

kvadratmeter, og derfor vil have behov for at vokse. 207 

Studenterrådet vil i implementeringen af disse flytninger være opmærksom på, at 208 

hverken de og udvidelserne ikke skal medføre forringelser af studiemiljøet, men 209 

derimod føre til forbedringer. I det følgende vil vi derfor præsentere en række 210 

konkrete tiltag til forbedring af de fysiske rammer på Aarhus Universitet. 211 

Det fysiske studiemiljø på Aarhus Universitet kan utvivlsomt forbedres. Det fysiske 212 

studiemiljø omfatter både et godt arbejdsmiljø og et godt socialt miljø. Der er på hele 213 

universitetet generelt behov for faciliteter, der sætter den studerende i centrum og 214 

skaber rammerne for et godt studiemiljø både socialt og fagligt. Sådanne faciliteter 215 

indbefatter både gode undervisningslokaler, læsesale og grupperum og udendørs 216 

faciliteter. Et problem flere steder på universitetet er her, at der er for få 217 

cykelparkeringspladser. 218 

Det sociale studiemiljø 219 

Aarhus Universitets undervisnings- og forskningsaktiviteter er i høj grad etableret 220 

omkring campusmiljøer, hvor bygninger, studieboliger og udearealer danner 221 

sammenhængende områder. Det giver noget unikt til studiemiljøet. Campusmiljøerne 222 

skal til stadighed styrkes og kernen i etableringen skal være de forskellige områders 223 

lokale faglighed. For Studenterrådet er det væsentligt, at de lokale miljøer inddrages i 224 

den fysiske udvikling af campus. Det er også vigtigt, at Universitetet, blandt andet i 225 
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forbindelse med overtagelsen af Kommunehospitalet, etablerer studieboliger som en 226 

integreret del af campus. 227 

Studenterrådet mener, at studenterstyrede rum er vigtige, da de kan bruges til socialt 228 

samvær mellem de studerende i løbet af ugen. Et studenterstyret rum er ”ejet” og 229 

administreret af de studerende, og vil derfor naturligt sikre, at de studerende får 230 

tilknytning til et sted, som er deres og ikke bare til låns. De studenterstyrede rum kan 231 

være fundamentet del for og omdrejningspunkt for hverdagen, hvor man kan møde 232 

andre studerende, TAP og VIP’er i forbindelse med undervisningen og en 233 

studiehverdag. Studenterrådet vil derfor arbejde for, at alle studerende har adgang til 234 

et studenterstyret rum forankret i deres uddannelse eller faglighed. 235 

 236 

Foreningslivet på campusmiljøerne skal styrkes. Universitetet skal støtte op om og 237 

hjælpe studenterforeningerne. Dette kunne passende være i form af fordelagtige 238 

samarbejdsaftaler med kantiner eksempelvis i form af aftaler om priser på øl i 239 

fredagsbarer, kaffe til mødeaktivitet og mad til arrangementer. 240 

Det er helt hen i vejret, at nogle studerende oplever dagligt at skulle bruge tid på i det 241 

hele taget at finde et sted at kunne arbejde med deres studier. Især grupperum er en 242 

mangelvare på universitetet, hvilket mindsker muligheden for, at de studerende kan 243 

mødes i deres læsegruppe. Dette er ikke blot et problem for de studerendes mulighed 244 

for at fordybe sig i studiets fag, men også et problem for de studerendes muligheder 245 

for et socialt liv med deres medstuderende. Læsegruppe arbejde er også 246 

udgangspunktet for socialt samvær på studiet og dermed en lavere risiko for 247 

ensomme studerende og frafald. 248 

Det psykiske studiemiljø 249 

Alle studerende har ret til et værdig og god studietid. Derfor er det vigtigt, at 250 

universitetet prioritere og bliver ved at forbedre det psykiske studiemiljø. Universitetet 251 

har i de sidste mange år forsøgt at gøre en større indsats, men I Studenterrådet 252 

mener vi, at der kan gøres langt, langt mere. Særligt i forbindelse med diverse 253 

reformer er studerende sat enormt under pres, et pres som vi desværre ser har en 254 

slagside for de studerende. 255 

AU har lanceret op til flere initiativer i forbindelse med AU Vejledningen og 256 

Studenterrådgivningen, som fungerer godt. Desværre er alle disse selvsamme 257 
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initiativer underfinansierede og kan desværre ikke leve op til det massive pres, som 258 

hviler på dem. Studenterrådet mener derfor, at der skal bruges flere penge på AU 259 

Vejledningen, støttecenteret og Studenterrådgivningen, endvidere mener 260 

Studenterrådet, at der skal oprettes en pulje til lokale initiativer til at forbedre 261 

studiemiljøet. 262 

Studenterrådet vil arbejde for, at: 263 

 264 

● Der er fleksible fysiske rammer, som understøtter lokale  studieaktiviteter 265 

og behov 266 

● De fysiske rammer sikrer at studerende og forskere møder hinanden i 267 

 hverdagen 268 

● Der bygges kollegier på den gamle KH-grund 269 

● Alle studerende har adgang til et studenterstyret rum forankret i deres 270 

 uddannelse 271 

● De lokale miljøer inddrages i indretningen af campus  272 

● At Aarhus Universitet får flere grupperum og læsepladser  273 

● Grupperum  og læsepladser skal være tilgængelige hele døgnet for flest 274 

 muligt studerende 275 

● Bedre vilkår for cyklister på campusområderne. Dette kan ske gennem 276 

 bedre parkeringsmuligheder for cyklister samt en begrænsning af unødig 277 

trafik på universitetet 278 

● Der kanaliseres flere penge over i både fælles og lokale aktiviteter  til at 279 

forbedre trivslen og det psykiske studiemiljø 280 

 281 

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende:  282 

● At alle studerende kan blive hørt 283 
● At sikre lokale viden og interesser i relevante beslutninger 284 
● At sikre enhver sag bliver belyst fra alle relevante sider 285 
● Sikring af studenterrepræsentation i alle relevante fora 286 
● At beslutninger træffes tættest muligt på de studerende  287 
● At sikre studenterindflydelse på alle niveauer af universitet 288 
● Genindførelse af det interne flertal i bestyrelserne på landsplan 289 
● At sikre en afbødning af fremdriftsreformens og dimensionerings konsekvenser 290 
● At sikre en ordentlig dispensations- og meritpraksis, uden uvedkommende 291 

hensyn 292 
● At alle har ret til en hel uddannelse 293 
● At arbejde for en afskaffelse af fremdriftsreformen 294 
● Arbejde for at præge fremtidige reformer og tiltag til fordel for de studerende 295 
● AUs reklamebudget skal overflyttes til kerneydelserne 296 
● Sikre nationale samarbejde universiteterne imellem 297 
● Ingen frikøb af forskere 298 
● Stadig opkvalificering af samtlige forskeres undervisningsevner 299 
● At universitetet prioriterer undervisningskompetencer i ansættelser af VIP’er 300 
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● Prioritering af undervisning på mindre hold 301 
● Krav på feedback på alle opgaver og eksaminer 302 
● Der er fleksible fysiske rammer, som understøtter lokale  studieaktiviteter 303 

og behov 304 
● De fysiske rammer sikrer at studerende og forskere møder hinanden i 305 

 hverdagen 306 
● Der bygges kollegier på den gamle KH-grund 307 
● Alle studerende har adgang til et studenterstyret rum forankret i deres 308 

 uddannelse 309 
● De lokale miljøer inddrages i indretningen af campus  310 
● At Aarhus Universitet får flere grupperum og læsepladser  311 
● Grupperum  og læsepladser skal være tilgængelige hele døgnet for flest 312 

 muligt studerende 313 
● Bedre vilkår for cyklister på campusområderne. Dette kan ske gennem 314 

 bedre parkeringsmuligheder for cyklister samt en begrænsning af unødig 315 
trafik på universitetet 316 

● Der kanaliseres flere penge over i både fælles og lokale aktiviteter til at 317 
forbedre trivslen og det psykiske studiemiljø 318 
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Bilag 5: Valgkampsbudget 

Valgbudget og regnskabsoversigt 2016 
        

Senest opdateret: 25-sep      

        

Objekt: Subobjekt: Budget specifikation:   Budget   

Tryk        

 Plakater       

 A2 kandidat #1 350 stk á 3,36 kr. 1176 kr. 

 A2 Fælles 400 stk á 3,36 kr. 1344 kr. 

 A2 kandidat #2 350 stk á 3,36 kr. 1176 kr. 

 A3 Budskab 400 stk á 0,54 kr. 216 kr. 

 A3 oplysning 400 stk á 0,54 kr. 216 kr. 

 A3 Fagråd 1000 stk á 0,54 kr. 540 kr. 

 Fotospidskandidater 1 stk á 650 kr. 650 kr. 

 Grafiker 1 stk á 1000 kr. 1000 kr. 

        

 Visitkort       

 Stem-SR og link 2000 stk á 0,32 kr. 640 kr. 

        

 Flyer       

 Kandidat #1 1000 stk á 0,42 kr. 420 kr. 

 Kandidat #2 1000 stk á 0,42 kr. 420 kr. 

 Studenterrådsflyer 1000 stk á 0,42 kr. 420 kr. 

 oplysningsflyers 1000 stk á 0,42 kr. 420 kr. 

        

 Rolle-up:       

 Info rolleup* 10 stk á 500 kr.  5000 kr.  

        

 Rum for afvigelse     18 kr. 

Tryk subtotal     13638 kr. 

        

Personlige kampagner       

 Pulje til kandidat #1 1 stk á 2500 kr. 2500 kr. 

 Pulje til kandidat #2 1 stk á 2500 kr. 2500 kr. 

        

 Rum for afvigelse     0 kr. 

PK subtotal     5000 kr. 

        

Fagrådskampagner       

 Fagrådspulje 1 stk á 16000 kr. 16000 kr. 
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 Rum for afvigelse     0 kr. 

Fagråd subtotal     16000 kr. 

        

Valgboder       

 Kaffeaftale 1 stk á 19000 kr. 19000 kr. 

        

        

        

 Merchandise 1 stk á 0 kr. 0 kr. 

        

 Rum for afvigelse     0 kr. 

valgboder subtotal     19000 kr. 

        

Forplejning       

 Valgkommissionen 1 stk á 400 kr. 400 kr. 

 Valgkampsgruppen 1 stk á 1500 kr. 1500 kr. 

 Valguge 1 stk á 2000 kr. 2000 kr. 

 Plakat strom 1 stk á 400 kr. 400 kr. 

        

 Rum for afvigelse     300 kr. 

Forplejning subtotal     4600 kr. 

        

Viral        

 Diverse virale ting 1 stk á 1000 kr. 1000 kr. 

        

 Rum for afvigelse     0 kr. 

Viral subtotal     1000  

        

        

Diverse        

 Webhotel 1 stk á 255 kr. 255 kr. 

 Domæne 1 stk á 45 kr. 45 kr. 

        

        

 Øvrige udgifter 1 stk á 350 kr. 350 kr. 

        

 Rum for afvigelse     112 kr. 

Diverse subtotal     762 kr. 

        

        

Valgbudget Total     60000 kr. 

        

Noter til 2016       
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*Vi har også masse metal dele til rullsups, så kan være vi kan få det billigerer - vi er ved at indhente tilbud 
på dette 

 

  



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

  
 28 

 

Bilag 6: Godkendelse af liste- og valgforbund 

 

Studenterrådets valgforbund 
Valgkommissionen fremsætter nedenstående forslag til valgforbund i 

forbindelse med valget til Aarhus Universitets 

 

Indstilling: 

 

Valgkommissionen indstiller til at Fællesrådet godkender forslaget, samt giver Forretningsudvalget 

rettighed til at foretage mindre justeringer; fx af navne på lister, optag af andre støtteliste eller 

nedlæggelse af lister, i tilfælde af mangel på kandidater. 

 

Oversigt over lister i SRs valgforbund 

 

Listeforbund 

 

● Studenterrådets Spidskandidater 

● Artsrådet – Studenterrådet på Arts 

● Statsrådet – Studenterrådet på Statskundskab 

 

Selvstændige lister 

 

● Academic Business Council – Studenterrådet på Erhvervsøkonomi 

● Alternative Jurister – Studenterrådet på Jura 

● Antropologisk Fagråd – Studenterrådet på Antropologi og Etnografi 

● Biologisk Fagudvalg – Studenterrådet på Biologi 

● Communication Council – Studenterrådet på Erhvervskommunikation 

● De Studerendes Råd – Studenterrådet på IUP 

● De Studerendes Råd – Studenterrådet ved IHA 

● Historisk fagudvalg – Studenterrådet på Historie 

● IFI-listen – Studenterrådet på Filosofi og Idéhistorie 

● Klassikerlisten – Studenterrådet på de klassiske fag 

● Medicinerrådet (Bachelor) – Studenterrådet på Medicin 

● Medicinerrådet (Kandidat) – Studenterrådet på Medicin 
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● MFSR (Fysik og Kemi) – Studenterrådet på Fysik og Kemi 

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

● Moderate Jurister – Studenterrådet på Jura 

● MoGenS - Studenterrådet på molekylærbiologi og molekylær medicin 

● IGOR - Studenterrådet på geologi 

● Oeconlisten – Studenterrådet på Økonomi 

● Psykrådet – Studenterrådet på Psykologi 

● Religionsvidenskabeligt Fagråd – Studenterrådet på Religionsvidenskab 

● SJUS - Studenterrådet på Agrobiologi 

● SLK listen – Studenterrådet på Sprog, Litteratur og Kulturfagene 
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Bilag 7: Nedsættelse af valgkampsgruppe 

 

Valgkampsgruppen 
Traditionen tro nedsættes der i forbindelse med universitetsvalget en 

valgkampsgruppe. Valgkampsgruppen er den koordinerende gruppe op til og gennem 

valget. For at valgkampsgruppen kan koordinere valget over hele universitetet, er det 

vigtigt, at der sidder en fra hvert fagråd. Derfor er det vores forhåbning at hvert 

fagråd vil vælge en ’valgkampsansvarlig’, som kan repræsentere fagrådet i 

valgkampsgruppen. 

 

Møderne er som udgangspunkt åbne, så hvis flere fra et fagråd, udover den 

valgkampsansvarlige, ønsker at deltage på møderne skal de være meget velkomne. 

 

Når i har valgt en ansvarlig må i gerne skrive navn og fagråd til: kasper@sr.au.dk 

  

mailto:kasper@sr.au.dk
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Bilag 8: Studenterpolitisk forum 

 

Som følge af problemanalysen, skal de studenterpolitiske foreninger (Frit Forum, 

Konservative Studenter og os) mødes med ledelsen én gang i semesteret. Hver forening skal tage en 

sag med, som vi tager op på mødet, og så giver ledelsen en opdatering på, hvordan det går på 

universitetet. Hver forening må deltage med op til 4 medlemmer. 

I SR har vi valgt, at vi vælger de 4 medlemmer, således: 

 En delegeret vælges fra Formandskabet 

 En delegeret vælges fra Forretningsudvalget 

 En delegeret vælges af AUPUS 

 En delegeret vælges af Fællesrådet 

I valgene tilstræbes en faglig spredning. 

 

Desuden vælger Fællesrådet emner, som vi skal have med til ledelsen. Forretningsudvalgets forslag 

til emner: 

 

Motivation for studiemiljø: 

I forbindelse med offentliggørelsen af Studiemiljøundersøgelsen 2017, vil der komme resultater 

frem, som vi forventer, at ledelsen vil prioritere i efterfølgende opfølgningsgrupper. Man kunne 

allerede nu forestille sig, at der vil komme resultater frem, der omhandler stressniveau og 

ensomhed. Vi skal derfor ind over disse processer omkring hvilke initiativer, som man forbereder 

fra AUs side. På Studenterpolitisk Forum vil man eksempelvis spørge ledelsen ind til, hvordan 

processen vil være efter offentliggørelsen, og hvordan vi kan byde ind i denne proces. 

 

Prioritering af undervisningskompetencer: 

Hvor tungt skal undervisningskompetencer veje? Ved ansættelser på AU er de 

forskningskompetencer, både ansøgere og ansættelsespanelet besider, altid fremhævet og godt 

beskrevet. Undervisningskompetencer og -visioner fader derimod ofte ud sammenlignet med 

forskningsperspektivet. Og hvis man skal tro EVA er dette ikke et enkelt tilfælde, men et godt 

eksempel, hvordan undervisning ikke bliver værdsat i samme grad som forskning på de danske 

universiteter. Men er det gavnligt? - og hvilke initiativer kan vi finde på, der kan sætte fokus på 

vigtigheden af undervisningskompetencer blandt de ansatte på universitetet? 
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Skim eventuelt rapport fra Eva: https://www.eva.dk/projekter/2015/konference-fra-arets-underviser-

til-strategisk- indsats/konferencemagasin-vaerdsaet-undervisning/konferencemagasin-vaerdsaet-

undervisning 

 

Andre forslag tages gerne imod både skriftligt og på mødet. Forretningsudvalget vil fortælle lidt 

omkring alle emner og håber, at hvis der foreslås andre emner, at forslagsstillerne så også vil 

fortælle lidt omkring emnet. 

 

Indstilling 

Forretningsudvalget indstiller til, at Fællesrådet tager en debat og så en beslutning, omkring hvilket 

emne de gerne vil have taget op til Studenter politisk forum. 

Med emnet i mente, at Fællesrådet, så udvælger en person, som ikke sidder i Forretningsudvalget 

eller Bestyrelsen, som vil tage med til mødet. 

 

Mødet og formøde 

Det første møde er fastlagt til torsdag den 15. november kl. 15.00-17.00 i Frandsensalen, Nordre 

Ringgade 1. 

Det forventes af den valgte person, at han/hun deltager i et formøde, hvor dato for formødet endnu 

ikke er fastsat. 

   

https://www.eva.dk/projekter/2015/konference-fra-arets-underviser-til-strategisk-indsats/konferencemagasin-vaerdsaet-undervisning/konferencemagasin-vaerdsaet-undervisning
https://www.eva.dk/projekter/2015/konference-fra-arets-underviser-til-strategisk-indsats/konferencemagasin-vaerdsaet-undervisning/konferencemagasin-vaerdsaet-undervisning
https://www.eva.dk/projekter/2015/konference-fra-arets-underviser-til-strategisk-indsats/konferencemagasin-vaerdsaet-undervisning/konferencemagasin-vaerdsaet-undervisning
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Bilag 9: Statutændringsprocedurer 

 

Statutudvalget har nu gået hele Statutten igennem og er kommet med deres forslag. Alle disse er 

med i bilag 4. Det er desværre ikke længere muligt at indsende nye ændringsforslag jf. §46 stk. 3, 

da de skal sendes ud 14 dage før mødet. Det er stadig muligt at indsende ændringsforslag til 

ændringsforslag. Hvis de skal med i næste udsending, skal dirigenterne have den dem senest 14. 

september. Dirigenterne lukker for at indsende ændringsforslag til ændringsforslag den 21. 

september. Fagråd er også velkomne til at skrive til enten dirigentmailen (dirigent@sr.au.dk) eller 

Mads (Mads@sr.au.dk), så vi kan vi komme ud og forklare vores ændringer.  

 

I skal også vide, at dirigenterne har pligt til at sende jeres kommentarer til ændringer med ud i næste 

udsending fra vi har modtaget dem. 

 

Da der er så mange ændringsforslag, så har dirigenterne lavet pakker, der handler om det samme og 

kræver samme stemmeprocedure. Enhver mandatbærer kan få taget et forslag ud af en pakke, hvis 

mandatbæreren ønsker en særskilt afstemning. 

 

Pakkerne, der er lavet er: 

Fagråds og valg til fællesrådspakken 

Sproglig pakke 

Formaliapakke 

Dirigentpakke 

Forretningsudvalgspakke 

Politiske udvalg- og kommissorieudvalgspakken 

Valgkommissionspakken 

Økonomi- og tegningsretspakke 

Stemmeprocedurepakke  

 

Alle pakker og forslag skal stemmes igennem 2 gange med kvalificeret flertal med undtagelse af 

forslag 44 og 45, som skal stemmes igennem enstemmigt.  

 

Dirigenterne har ændret forslagsnumrene sammenlignet med første udsending, da der var 2 forslag 

14. Dirigenterne har også ændret forslag 45, så ændringen vil blive en del af paragraf 46 i stedet for 

mailto:dirigent@sr.au.dk
mailto:Mads@sr.au.dk
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at være en selvstædig paragraf. Dette er gjort, så der kun er én paragraf om statutændringer og så 

ændringen er omfattet af kravet om enstemmighed ved fremtidige ændringer. Dette er gjort efter at 

have talt med formanden og forretningsudvalgets medlem fra statutudvalget. 

   

Til alle jer der gerne vil slå noget op eller bare læse vores statut, så kan den læses her 

http://sr.au.dk/om-os/statutter/.  

http://sr.au.dk/om-os/statutter/
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Bilag 10: Statutændringer 

 

Forslag uden for pakke: 
 
Forslag 1 
§ 2 
ændres fra: 
Studenterrådet skal virke til gavn for de ved universitetet immatrikulerede studerende og varetager de 
studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. Studenterrådet skal i den forbindelse udbrede 
den studenterpolitiske debat på Aarhus Universitet. 
ændres til: 
Studenterrådet skal virke til gavn for de nuværende og fremtidige ved universitetet immatrikulerede 
studerende og varetager de studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. Studenterrådet skal 
i den forbindelse udbrede den studenterpolitiske debat på Aarhus Universitet. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Det dur ikke at vi kan sælge ud på fremtidige studerendes forhold for vores egen lige nu. 
 
Forslag 3 
§ 7 stk 1-3 
Slettes 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Hvis vi skal til at optage sådan organisation, så skal statutten formentligt alligevel ændres, hvormed der så 
skal skrive et nyt afsnit om optagelse af andre organisationen. 
Da Statutten benævner faglig repræsentation som en kerneværdi giver det umiddelbart heller ikke ret meget 
mening at optage organisationer som ikke er fagråd (og dermed ikke fagligt funderet).  

 
Forslag 31 
§ 31 
ændres fra: 

Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på sidste møde inden næste konstituerende 
Fællesrådsmøde. Udvalget skal sammensættes af mindst et medlem fra hvert af det igangværende 
rådsårs udvalg samt yderligere et antal medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige 

valgområder. Udvalgets formand er Studenterrådets formand eller næstformand efter indstilling fra 
Studenterrådets Forretningsudvalg. 
ændres til: 

Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på sidste møde inden næste konstituerende 

Fællesrådsmøde. Der vælges følgende medlemmer til Kommissorieudvalget. 
- 1 medlem af Dirigentinstitutionen, som agerer formand og står for at lede udvalget og sikre statutten. Der 
tilstræbes valg af et erfarent medlem. 
- 1 medlem af forretningsudvalget, som agerer i en koordinerende rolle og står for at sikre udvalgets 
arbejde. Der tilstræbes valg af et medlem, som har en passende balance mellem erfaring og mulighed for at 
genopstille. 
- 1 medlem fra hvert af de Politiske udvalg. Disse medlemmer står for at videregive erfaringerne fra sidste 
rådsår. 
- 3 valgt af Fællesrådet. Disse medlemmer står for at sikre FR’s interesser.  
Minimum 3 valgområder skal være repræsenteret i Kommisorieudvalget. 
Stiller: 
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Statutudvalget 
Motivering: 
Det er meningen, at dirigenten skal stå for formalia og sikker alt bliver overholdt. forretningsudvalget skal så 
stå for at være visionær og hvordan den bedste konstruktion laves. 

 
Forslag 44 
§ 45 
ændres fra: 
Opløsning af Studenterrådet kan alene ske efter, at Fællesrådet på to hinanden følgende ordinære 
Fællesrådsmøder i to forskellige rådsår med kvalificeret flertal, jf. appendiks D, har truffet beslutning 
herom. 
ændres til: 
Opløsning af Studenterrådet kan alene ske efter, at Fællesrådet på to på hinanden følgende ordinære 
Fællesrådsmøder med det konstituerende fællesråd imellem med kvalificeret flertal, jf. appendiks D, har 
truffet beslutning herom. 
Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
Gjort mere klart, således den ikke kan misforstås. 
 
Forslag 45 
Tilføjer ny §46 stk. 6: 
stk. 6 
Stavefejl, grammatiske fejl og fejl i henvisninger kan rettes uden anvendelse af reglerne for statutændringer i 
de tilfælde, hvor der ikke ændres substantielt i nærværende statut. Rettelsen skal forelægges Fællesrådet, og 
enhver mandatbærer i Fællesrådet kan kræve rettelsen til vedtagelse efter de almindelige bestemmelser om 
statutændringer, hvorved første afstemning vil blive afholdt på det næstkommende møde.  
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Det er nok desværre utopisk at tro, at alle stavefejl er fundet og rettet. Denne paragraf vil gøre det lettere at 
rette disse små fejl. Uden at tage nogen beføjelse fra fællesrådet. 

 
Forslag 53 
Ny paragraf tilføjes: 
§6a 
Studenterrådet er medlem af Danske Studerendes Fællesråd. 
Stk. 2 
Studenterrådet søger indflydelse i Danske Studerendes Fællesråds Landsforum, politiske udvalg, ad hoc 
arbejdsgrupper og Politik Konferencer. 
Stk. 3 
Studenterrådet repræsenteres på Danske Studerendes Fællesråds Politik Konferencer af en delegation 
bestående af studerende fra Aarhus Universitet. Alle studerende ved Aarhus Universitet kan frit deltage i 
delegationen. 
Stk. 4 
Studenterrådets Delegation har selvstændig bemyndigelse til at beslutte Studenterrådets politik på Politik 
Konferencer. 
Stk. 5 
Delegationen stemmer ved afstemninger på Politik Konferencen i én blok. Uenighed i delegationen afgøres 
ved simpelt flertal. Delegationens medlemmer kan dog fritstilles ved afstemninger med 2/3 flertal i 
delegationen. 
Stk. 6 
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Hvis væsentligt flere ønsker at deltage i delegationen end det antal mandater, som Studenterrådet besidder i 
Danske Studerendes Fællesråd, kan Studenterrådets Forretningsudvalg begrænse deltagerantallet af 
praktiske og økonomiske hensyn. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivation: 
Det har ikke tidligere været nævnt i statutten at SR er medlem af DSF. Der er dog nævnt nogle 
arbejdsopgaver i tilknytning til DSF, som skal varetages. Derfor synes vi det giver mening eksplicit at nævne 
at SR er medlem af DSF, ligesom mange fagråd i deres vedtægter nævner at de er en del af SR. Yderligere er 
principperne for vores deltagelse på Politik Konferencerne heller ikke nedskrevet noget sted, og vi synes 
derfor det giver mening at skrive dem ind her. 

 

Fagråds- og valg til fællesrådspakke: 
 
Forslag 4 
§ 8 
ændres fra: 
Efter en strukturændring af universitet skal en revision af valgområderne og valgkredse finde sted, så de 
følger princippet om faglig repræsentation. 
ændres til: 
Efter en strukturændring af universitetet skal en revision af valgområderne og mandatfordelingen til 
Fællesrådet finde sted, så de følger princippet om faglig repræsentation.” 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivation: 
Valgkredse skrives ud af som begreb i forslag 46, som omhandler appendix B. Det er en del af at overgå til et 
mere simpelt valgsystem, som er lig den praksis vi faktisk benytter nu. 
 
Forslag 5 
§ 9 stk. 2 
ændres fra: 
Fagrådene er politisk og økonomisk uafhængige af Fællesrådet og kan ikke pålægges pligter af Fællesrådet.  
ændres til: 
Fagrådene er politisk og økonomisk uafhængige af Studenterrådet, kan ikke pålægges pligter af 
Studenterrådet eller Fællesrådet og har ingen forpligtelser hertil med undtagelse af nævnte forpligtelser i § 
10. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Vi gør det lettere at slå op, hvilke forpligtelser man som fagråd har, og ikke har. 
 

Forslag 6 
§ 10 
ændres fra: 
Fagrådene består af et nærmere antal repræsentanter for de studerende ved et af universitetet oprettet 
fagområde, eller ved at samtlige studerende ved fagområdet kan deltage i fagrådets virke. Uanset 
deltagelsesformen skal der sikres en lige og fri adgang til at deltage i fagrådets virke. 
ændres til: 
Fagrådene består af et nærmere antal repræsentanter for de studerende ved et af universitetet oprettet 
fagområde. Disse kan enten være valgte eller alle fra fagområdet kan deltage i fagrådets virke. 
Desuden skal fagrådet, og dets politiske underudvalg, leve op til følgende krav. 

·         Man tilslutter sig Studenterrådets formålsparagraf 
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·         Der skal være fri og lige adgang til fagrådets virke. 
·         Alle møder er offentlige, og dato for deres afholdelse skal offentliggøres. 
·         Alle studerende ved fagområdet skal have taleret til alle møder. 

stk. 2 
Fagråd kan vedtage procedure for at lukke møder ved personsager og andre særligt følsomme sager. 
stk. 3 
Så længe alle fagområdets studerende har taleret og frit kan opstille, kan fagrådene selv stille gældende 
valgprocedurer. 
stk. 4 
Fagråd kan have ikke-politiske underudvalg, som kræver et medlemskab. Dette medfører, at disse udvalg 
ikke må varetage valg til kollegiale organer eller fællesrådet, repræsentere medlemmernes politiske 
interesser over de studerendes samlede politiske interesser eller lignende.  
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Vi har skitseret de præcise krav statutten stiller fagråd og undtagelserne hertil 
 

Forslag 7 
§ 11 
ændres fra: 
Nye fagråd kan tilknyttes Fællesrådet i forbindelse med det konstituerende Fællesrådsmøde. 
ændres til: 
Nye fagråd kan optages i Studenterrådet i forbindelse med det konstituerende Fællesrådsmøde uden 
afstemning. Hvis et fagråd ønsker at blive optaget på andre tidspunkter, skal dette vedtages på et 
fællesrådsmøde. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Klarhed ved at der ikke er afstemning for optagelse af nye fagråd ved konstituerende. Og tillader også for at 
vi kan optage nye fagråd hele året med fællesrådets accept. 

 
Forslag 9 
§ 12 
Tilføjelse af 
stk. 3 
Hvis dirigenterne ikke godkender vedtægterne, skal dirigenterne kontakte fagrådet med henblik på at lave en 
aftale om, hvordan en overensstemmelse kan opnås. Hvis en sådan aftale ikke kan opnås, kan 
Dirigentinstitutionen suspendere fagrådets mandater i Fællesrådet. 
stk. 4 
Eventuel eksklusion af et optaget fagråd kan kun ske efter indstilling fra Dirigentinstitutionen til Fællesrådet. 
Fællesrådet skal give godkendelse på 2 på hinanden følgende møder. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Beskrivelse af hvad det kan have af konsekvenser, hvis et fagråds vedtægter ikke lever op til vores. Det er 
ikke en bestemmelse vi forventer bliver brugt, men hvis et fagråd er decideret udemokratisk giver det mening 
ultimativt at kunne smide dem ud. 
 
Forslag 39 
§ 39 stk. 2 
ændres fra: 
Fagrådene varetager deres egne økonomiske anliggender. Fagråd fastsætter selv regler for deres 
økonomiske forvaltning og tegningsret. 
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ændres til: 
Jf. § 9 stk. 2 varetager fagrådene deres egne økonomiske anliggender og fastsætter selv regler for deres 
økonomiske forvaltning og tegningsret.   
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Indsætning af en reference for letlæselighed af statutten. 
 

Forslag 46 
Appendix A: 
Ændres fra: 
Mandaterne i Fællesrådet er fordelt på 4 valgområder alle bestående af en eller flere valgkredse. Alle 
valgkredse tildeles mandater pr. 1000 påbegyndt studerende. 
Fordelingen af mandater til hver valgkreds foretages hvert år, inden der udskrives valg til Fællesrådet jf. 
appendiks B, på baggrund af studentertallene pr. oktober i det forgangne år.  
Mandatfordelingen finder anvendelse i det kommende rådsår, som er tidsrummet mellem to konstituerende 
møder. 

Ved større ændringer af størrelse, uddannelsesdiversitet eller antal af fagråd inden for et 

valgområder indstiller Dirigentinstitutionen til en ny opdeling af valgkredse inden for valgområdet. 
Ændres til: 
Mandaterne i Fællesrådet er fordelt på 4 valgområder, et per fakultet, alle bestående af et eller flere fagråd. 
Alle fagrådsrepræsentationsområder tildeles mandater pr. 1000 påbegyndt studerende.  
Alle fagrådsrepræsentationsområder skal være unikke, således at ingen studerende kan tælles to gange. Hvis 
der er uenighed mellem to fagråd om, hvem en gruppe studerende tilhører, kan det indbringes til 
dirigenterne. Dirigenterne vurderer, hvilket fagråd de studerende tilhører.  
Dirigenterne kan bede et fagråd om dokumentation for at de repræsenterer en gruppe studerende og hvis 
dirigenterne ikke finder dokumentationen tilfredsstillende, kan de lade være med at medregne dem i 
mandatfordelingen. 
Fagrådenes mandater i Fællesrådet fordeles hvert år op til det konstituerende møde, jf. appendiks B, på 
baggrund af studentertallene pr. oktober i det forgangne år. 
Mandatfordelingen finder anvendelse i det kommende rådsår, som er tidsrummet mellem to konstituerende 
møder. 

Ved større ændringer af størrelsen, uddannelsesudbuddet eller antal af fagråd indstiller 

Dirigentinstitutionen til en ny opdeling af studerende i forhold til mandatudregning inden for 
valgområdet. 
Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
Det er ikke muligt for de tre dirigenter, at holde direkte valg til Fællesrådet på alle fagområder. Desuden har 
fagrådene også bedre styr på hvem der rent faktisk repræsenterer deres meninger. Dette har været gældende 
praktisk. 
 
Forslag 47 
Appendix B: 
Ændres fra: 
Dirigentinstitutionen udskriver valg til Fællesrådet i de enkelte valgkredse 15. januar til seneste afholdelse 
en uge før det konstituerende fællesrådsmøde. Enhver studerende har valgret og er valgbar til Fællesrådet, 
inden for den valgkreds og det valgområde den studerende tilhører. Såfremt der ved valget ikke vælges en 
studerende til en plads, bortfalder pladsen i Fællesrådet for det kommende rådsår. 
Valget til Fællesrådet kan foregå ved fredsvalg eller kampvalg. 
A) Fredsvalg: 
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Inden for hver valgkreds fastsætter fagrådet datoen for valgets afholdelse og offentliggør tidspunktet senest 2 
uger forinden. 
Fagråd vælger mandatbærere til Fællesrådet for det kommende rådsår. De lokale fagråd bestemmer 
valgproceduren inden for rammerne af nærværende statut i samråd med Dirigentinstitutionen.  
B) Kampvalg: 
Kampvalg kan opstå, hvis der er flere fagråd inden for en valgkreds.  
Ved kampvalg offentliggør Dirigentinstitutionen valgets dato og procedurer senest 4 uger før afholdelsen. 
Der skal afholdes kampvalg i et valgområde, såfremt én af følgende betingelser er opfyldt: 

1.      mindst 12,5 % af de stemmeberettigede kræver det gennem en underskriftsindsamling.  
2.      de lokale fagråd i enighed beslutter det. 
3.      et af de lokale fagråd indgiver en begrundet anmodning til Dirigentinstitutionen, og 

Dirigentinstitutionen herefter vurderer, at Fællesrådets demokratiske legitimitet vil være bedst sikret 
ved at følge anmodningen. 

Anmodning om afholdelse af kampvalg skal være Dirigentinstitutionen i hænde senest 5 uger inden, valget 
senest skal afholdes. 
Ændres til: 
Fagrådene er selv ansvarlige for at vælge deres mandatberettigede til fællesrådet blandt deres egne 
repræsentationsområder og derefter informere Dirigentinstitutionen om dette valg. 
Den 15. december udsender dirigenterne den nye mandatfordeling til høring. Hvis en studerende ved Aarhus 
Universitet mener, at der er en fejl, kan en forespørgsel sendes til dirigenterne. Dirigenterne skal så 
redegøre for udregningen. 
Den 15. januar informerer dirigentinstitutionen fagrådene om, at de indsender deres liste af 
mandatberettigede til fællesrådet for næste rådsår senest en uge før konstituerende fællesrådsmøde. I et 
indeværende rådsår kan fagrådene ændre deres liste over mandatberettigede ved at skrive til dirigenterne i 
passende tid før et møde. Hvis et fagsråd ikke har udpeget nogen mandatberettigede bortfalder mandatet. 
Bortfaldne mandater falder tilbage til fagrådet ved opdatering af mandatberettigede. 
Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
Når der ikke længere er direkte valg, er der brug for en nye valgprocedure. Dette har været gældende 
praktisk, som nu formaliseres. 

 

Sproglig pakke: 
 

Forslag 8 
§ 11 stk. 3 
ændres fra: 
Dirigentinstitutionen er ansvarlig for at korrigere mandatfordelingen for Fællesrådet ved optag af nye 
fagråd. 
ændres til: 
Dirigentinstitutionen er ansvarlig for at korrigere mandatfordelingen for Fællesrådet efter optagelse af nye 
fagråd. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Sproglig rettelse af ved til efter. 
 

Forslag 10 
§ 18 
ændres fra: 
Studenterrådets Chefdirigent åbner og leder Fællesrådets møder, og ved Chefdirigentens midlertidige 
forfald er det en dirigent i prioriteret rækkefølge. 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

  
 41 

 

ændres til: 
Studenterrådets Chefdirigent åbner og leder Fællesrådets møder. Ved Chefdirigentens midlertidige forfald 
overtager en dirigent efter prioriteret rækkefølge. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Sproglig rettelse. [, og v] rettes til [. V] 
 
Forslag 19 
§ 23 stk. 3 
ændres fra: 
Når et medlem af Dirigentinstitutionen fungerer som dirigent, indebærer det føring af talerliste, 
fortolkningsspørgsmål af nærværende statut og de af Fællesrådet trufne beslutninger, afklaring af 
afstemningsprocedure jf. appendiks C og D, samt d opgaver man normalt i uskreven ret tildeler dirigenter 
ved generalforsamlinger og lignende.e 
ændres til: 
Når et medlem af Dirigentinstitutionen fungerer som dirigent, indebærer det føring af talerliste, 
fortolkningsspørgsmål af nærværende statut og de af Fællesrådet trufne beslutninger, afklaring af 
afstemningsprocedure jf. appendiks C og D, samt de opgaver man normalt i uskreven ret tildeler dirigenter 
ved generalforsamlinger og lignende. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Rettelse af 2 stavefejl 

 
Forslag 52 
Appendix D 
Ændres fra: 
Det almindelige flertal indebærer, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 
Det kvalificerede flertal indebærer, at 2/3 dele af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Ved krav 
om beslutning ved enstemmighed skal samtlige fremmødte medlemmer stemme for den pågældende sag. 
For flertal i Fællesrådet gælder der yderligere betingelser. I det almindelige flertal skal der indgå mandater 
fra mindst to valgområder i flertallet. I det kvalificerede flertal skal der indgå mandater fra mindst tre 
valgområder og være flertal inden for mindst to valgområder. Ved Enstemmighed skal der indgå mandater 
fra mindst tre valgområder. 
Ændres til: 
Det almindelige flertal indebærer, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, 
og at der indgår mandater fra mindst to valgområder i flertallet. 
Det kvalificerede flertal indebærer, at ⅔ af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, at der indgår 
mandater fra mindst tre valgområder i flertallet, og at der er flertal inden for mindst to valgområder.  
Det enstemmige flertal indebærer, at samtlige fremmødte medlemmer stemmer for den pågældende sag, og 
at der indgår mandater fra mindst tre valgområder i flertallet. 
Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
Er ændret så hver afstemningsform står sammen for lettere læsbarhed. 

 

Formaliapakke: 
 
Forslag 2 
§ 4 stk 2-3 
ændres fra: 
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Stk. 2 
Alle studerende ved Aarhus Universitet har taleret til møder i Studenterrådets statutsikrede organer og kan 
frit opstille efter gældende valgprocedurer jf. appendiks B og C. 
Stk. 3 

Alle mødedatoer i statutsikrende organer skal offentliggøres. 
ændres til: 
Stk. 2 
Alle studerende ved Aarhus Universitet har taleret til møder i Studenterrådets statutsikrede organer og kan 
frit opstille efter gældende valgprocedurer jf. appendiks B og C. Dette skal ydermere tilstræbes også i 
Studenterrådets øvrige organer og møder. 
Stk. 3 
Alle mødedatoer i statutsikrede organer skal offentliggøres. Dette skal ydermere tilstræbes også i 
Studenterrådets øvrige organer og møder. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
I statutudvalget mener vi, at det er en værdi med offentlige møder, som ikke var tydelig nok, og som også 
skal tilstræbes i andre organer. 

 
Forslag 11 
§ 18 stk. 2 
ændres fra: 
Studenterrådets Generalsekretær tager referat af Fællesrådets møder, og ved Generalsekretærens forfald 
vælger Fællesrådet under punktet, formalia, en stedfortrædende referent. 
ændres til: 
Studenterrådets Sekretariatsleder tager referat af Fællesrådets møder, og ved Sekretariatslederens forfald 
sørger Dirigentinstitutionen for en referent. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Der er ingen grund til at have valg af referent. + konsekvens retning af ændret titel. 
 

Forslag 12 
§ 18 stk. 3 
ændres fra: 
Dagsordenen bør mindst indeholde punkterne: 
1. Formalia 
    a. Navnerunde og mandatfordeling 
    b. Konstatering af quorum jf. § 19 stk. 1 
    c. Konstatering af mødets lovlighed 
    d. Ændringer i Fællesrådets sammensætning jf. § 19 stk. 2 og appendiks A 
    e. Dispensation i forhold til mandatfordeling jf. § 19 stk. 3  
    f. Godkendelse af dagsorden 
    g. Godkendelse af referat 
2. Meddelelser fra Studenterrådets organer 
3. Meddelelser fra eksterne udvalg mv. 

4. Sager til behandling 
5. Sager til orientering 
6. Eventuelt 
ændres til: 
Dagsordenen bør mindst indeholde punkterne: 
1. Formalia 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

  
 43 

 

    a. Navnerunde 
    b. Konstatering af quorum, jvf. § 19 stk. 1, og mødets lovlighed 
    c. Godkendelse af dagsorden 
    d. Godkendelse af referat 

2. Sager til behandling 
3. Meddelelser 
4. Eventuelt 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Beholder ånden af dagsordenen, men giver dirigentinstitutionen og forretningsudvalget bedre muligheder for 
at tilpasse dagsordenen. 
 

Forslag 13 
§ 19 stk. 2 
ændres fra: 
Ændringer i mandatfordeling jf. appendiks A eller ændringer af mandatbærere jf. appendiks B skal meddeles 
af Dirigentinstitutionen ved mødets start. 
ændres til:   
Ændringer i mandatfordeling jf. appendiks A skal meddeles af Dirigentinstitutionen ved mødets start.  
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Der er ingen der gider hører på dirigenten sidder og læser navnene på de enkelte mandatbærer op.  
 

Forslag 14 
§ 21 
ændres fra: 
Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes af den afgående Dirigentinstitution ultimo februar med 
dagsorden mindst indeholdende følgende punkter: 
1. Optagelse af nye fagråd og gennemgang af den nye mandatfordeling  
2. Valg af Dirigentinstitutionen 
3. Formalia 
    a) Konstatering af quorum 
    b) Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden 
4. Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport 
5. Det afgående Forretningsudvalg aflægger beretning  
6. Den Kritiske Revision aflægger beretning 
7. Godkendelse af årsrapport og beretning 
8. Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet 
9. Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg 
10. Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision 
11. Indkomne forslag 
12. Valg af nyt Studenterrådets Forretningsudvalg 

13. Valg af medlemmer til Valgkommissionen 
14. Valg af kritiske revisorer for det kommende regnskabsår 
15. Valg af medlemmer til politisk(e) udvalg 
ændres til: 
Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes af den afgående Dirigentinstitution til mødeafholdelse ultimo 
februar med dagsorden mindst indeholdende følgende punkter: 
1. Optagelse af nye fagråd og gennemgang af den nye mandatfordeling  
2. Valg af Dirigentinstitutionen 
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3. Formalia 
    a) Konstatering af quorum, jvf. § 19 stk. 1, og mødets lovlighed  
    b) Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden 
4. Det afgående Forretningsudvalg aflægger beretning  
5. Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport 
6. Den Kritiske Revision aflægger beretning 
7. Godkendelse af årsrapport og beretning 
8. Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet 
9. Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg 
10. Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision 
11. Indkomne forslag 
12. Valg af nyt Studenterrådets Forretningsudvalg 

13. Valg af medlemmer til Valgkommissionen 
14. Valg af kritiske revisorer for det kommende regnskabsår 
15. Valg af medlemmer til politisk(e) udvalg 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Klarhed om det er mødet og ikke indkaldelsen der skal holdes ultimo februar. Desuden er det nye punkt 4 og 
5 byttet rundt. 
 

Forslag 15 
§ 21 stk. 3 
ændres fra: 
Studenterrådets Generalsekretær tager referat og giver efter mødet Aarhus Universitetet besked om 
sammensætningen af Studenterrådets organer. 
ændres til: 
Studenterrådets Sekretariatsleder tager referat og giver efter mødet Aarhus Universitet besked om 
sammensætningen af Studenterrådets Forretningsudvalg. Ved Sekretariatslederens forfald sørger den 
afgående Dirigentinstitution for en referent. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Titelændring af Generalsekretær. Sekretariatsleder er mere moderne dansk, og mere beskrivende for det 
arbejde som vedkommende varetager. 
Desuden synes vi ikke det giver mening at vi informere AU om andet end forretningsudvalget. Vi skal også 
holde konstituerende møde selv om vores Sekretariatsleder er syg. 

 
Forslag 26 
§ 29 
ændres fra: 
Stk. 2 
Studenterrådets Forretningsudvalg uddelegerer det daglige ledelsesmæssige ansvar for Studenterrådets 
personale, administration og økonomi til en Generalsekretær. 
Stk. 3 
Generalsekretæren deltager som hovedregel i Studenterrådets Forretningsudvalgs møder jf. dettes 

forretningsorden, mens andre ansatte kan gøre det efter behov. 
ændres til: 
Stk. 2 
Studenterrådets Forretningsudvalg uddelegerer det daglige ledelsesmæssige ansvar for Studenterrådets 
personale, administration og økonomi til en Sekretariatsleder. 
Stk. 3 
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Sekretariatslederen deltager som hovedregel i Studenterrådets Forretningsudvalgs møder jf. dettes 

forretningsorden, mens andre ansatte kan gøre det efter behov. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 

Ændring af titel. 
 

Dirigentpakke: 
 
Forslag 16 
§ 23 
Tilføjes: 

 Sikre kontinuitet i Fællesrådets virke og beslutninger 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Fællesrådet skal være klar over, hvis de vedtager noget der ændrer en tidligere beslutning eller noget der er 
modstridende. 
 

Forslag 17 
§ 23 
Tilføjelse af nyt stykke 5: 
Stk. 5 
Vurderinger og fortolkninger udarbejdet af tidligere Dirigentinstitutioner er gyldige, medmindre de bliver 
omstødt af den siddende Dirigentinstitution, eller den fortolkede tekst ændres. Alle studerende ved Aarhus 
Universitet kan udbede sig stående fortolkninger. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Skabe klarhed omkring hvor lang tid en dirigent tolkning holder og skabe mere åbenhed om tolkningerne. 
 
Forslag 18 
§ 24 stk. 2 
ændres fra: 
Den valgte Dirigentinstitution fastsætter nærmere principperne for dens virke, som forelægges Fællesrådet 
ved skriftlig orientering eller mundtligt på et fællesrådsmøde. 
ændres til: 
Den valgte Dirigentinstitution fastsætter en forretningsorden, som forelægges Fællesrådet ved skriftlig eller 
mundtlig orientering på et Fællesrådsmøde. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Der er i dag ikke praksis at Dirigentinstitution laver et ‘principprogram’, og vi synes heller ikke det giver 
meget mening at Dirigentinstitution har sin egen fx politiske dagsorden. Derimod giver det god mening at 
Dirigentinstitution fastsætter en forretningsorden for deres virke. 

 
Forslag 20 
§ 25 
ændres fra: 
Andre organer har pligt til at forelægge Dirigentinstitutionen fortolkningsspørgsmål til nærværende statut. 
Dirigentinstitutionen er herefter enekompetent til at træffe en endelig afgørelse om fortolkningen af statutten. 
ændres til: 
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Dirigentinstitutionen er enekompetent til at træffe en afgørelse om fortolkningen af statutterne. Ved tvivl om 
fortolkning af statutterne har organer i Studenterrådet pligt til at foreligge fortolkningsspørgsmålet til 
Dirigentinstitutionen. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Sådan som det står skrevet nu, skal organer indesende tolkningsspøgsmål også selvom alle ved hvordan det 
skal forstås, hvilket ikke giver mening. 

 

Forretningsudvalgspakke: 
 
Forslag 21 
§ 26 stk. 3 
ændres fra: 
Ændringer i Studenterrådets Forretningsudvalgs sammensætning kan kun ske efter godkendelse fra 
Fællesrådet. Ved formandens forfald overtager næstformanden formandens opgaver i resten af 
valgperioden. På det efterfølgende Fællesrådsmøde vælges ny næstformand.  
ændres til: 
Ændringer i Studenterrådets Forretningsudvalgs sammensætning kan kun ske efter godkendelse fra 
Fællesrådet. Ved Formandens forfald overtager Næstformanden Formandens opgaver til næstkommende 
Fællesrådsmøde. På Fællesrådsmødet vælges en ny Formand. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Det skal ikke nødvendigvis være næstformanden som overtager, da man godt kan forestille sig sig at 
næstformanden ikke har lyst eller der er et bedre valg. 
 
Forslag 22 
§ 27 
ændres fra: 
Studenterrådets Forretningsudvalg står for Studenterrådets ledelse, fremdrift og kontinuitet under ansvar 
over for Fællesrådet. Studenterrådets Forretningsudvalg kan uddelegere opgaver til Studenterrådets 
sekretariat, udvalg eller ad hoc arbejdsgrupper. 
ændres til: 
Studenterrådets Forretningsudvalg står for Studenterrådets ledelse, udvikling, kontinuitet og for at sikre 
sammenhæng mellem Studenterrådets organer, under ansvar over for Fællesrådet. Forretningsudvalget 
repræsenterer Studenterrådet udadtil og varetager indkomne henvendelser. Forretningsudvalget kan 
uddelegere opgaver til Studenterrådets sekretariat, udvalg eller ad hoc arbejdsgrupper. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
“Fremdrift” har fået en dårlig ‘medbetydning’, desuden synes vi “udvikling” er mere dækkende. At sikre 
sammenhæng mellem organer (udvalg mm.) er også en meget vigtig FU-opgave, og vi forsøger yderligere at 
være mere beskrivende omkring FU’s arbejde med tilføjelsen om at repræsenterer udadtil og varetage 
henvendelser. 
 

Forslag 23: 
Tilføjelser til §27 
stk. 5 
Forretningsudvalget kan selvstændigt behandle sager og træffe beslutninger i sager, som er indeholdt eller 
ligger i umiddelbar forlængelse af vedtagne arbejdsplaner, politikpapirer, strategier og beslutninger truffet 
af Fællesrådet eller Politisk(e) Udvalg. 
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stk. 6 
Forretningsudvalget kan dog altid træffe beslutning i hastende sager, som ikke kan vente til et Fællesråds- 
eller udvalgsmøde. Sådanne beslutninger skal forelægges Fællesrådet eller Politisk(e) Udvalg ved 
førstkommende lejlighed. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Dette har været gældende praktisk, men det er bedre at have det formaliseret, og er et forsøg på at klargøre 
FU’s kompetencer. 
 

Forslag 24 
§27 
Ændres fra: 
Stk. 3 
Studenterrådets Forretningsudvalg har ansvar for udarbejdelse af Studenterrådets arbejdsplan, som 
vedtages på det konstituerende fællesrådsmøde jf. § 21 
Ændres til: 
Stk. 3 
Det afgående Studenterrådets Forretningsudvalg har ansvar for udarbejdelse af Studenterrådets arbejdsplan 
for det kommende år, som vedtages på det konstituerende fællesrådsmøde jf. § 21. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Klargøring, således der ikke kan ske misforståelse. 
 

Forslag 25 
§ 27 stk. 4 
ændres fra: 
Et medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg har det overordnede ansvar for sine sagsområder og 
træder automatisk ind i det udvalg, hvorunder Fællesrådet har placeret sagsområdet, såfremt et sådant er 
oprettet. Medlemmet optræder her i en koordinerende sekretærrolle. 
ændres til: 
Et medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg har det overordnede ansvar for sine sagsområder. Alle 
politiske udvalg er sagsområder, og skal tildeles et medlem af Forretningsudvalget. Medlemmer der er tildelt 
et politisk udvalg, træder automatisk ind i det udvalg og optræder her i en koordinerende rolle, jf. de for 
udvalgene stående kommissorier. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Fjernelse af sekretær title, således at det er kommissorierne, der bestemmer title og arbejdsdeling ud over den 
koordinerende rolle. Det giver kommissorierne større frihed til at kunne definere udvalgsledelsen samtidig 
med at man sikre der fortsat er et FU-medlem til at koordinere med resten af SR. 

 

Politiske udvalg- og kommissorieudvalgspakke: 
 
Forslag 27 
§30 
ændres fra: 
Studenterrådet har inddelt sine politiske sagsområder i følgende overordnede punkter: 
Uddannelsespolitik, herunder lokal og national politik 
Levevilkårspolitik, herunder lokal og national politik 
Danske Studerendes Fællesråds politikkonferencer og Landsforum 
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Aarhus Universitets bestyrelse 
Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau (B) 
Studienævn og Akademiske Råd (B) 
Fagråd og opkvalificering (B) 
ændres til: 
Studenterrådet har inddelt sine politiske sagsområder i følgende overordnede punkter: 
AU intern uddannelsespolitik 
AU ekstern uddannelsespolitik 
Levevilkårspolitik 
Aarhus Universitets bestyrelse 
Landsforum og anden koordinering af Danske Studerendes Fællesråd (B) 
Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau (B) 
Studienævn og Akademiske Råd (B) 
Fagråd og opkvalificering (B) 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Giver mere mening, at dele uddannelse op i intern og ekstern for uddannelse, da det handler om det rektor og 
kollegiale organer eller det politiske system. Levevilkårs politik er ikke nødvendigvis særlig meningsfuld at 
dele op i fx lokal og national, men jf. forslag 27 foreslår vi at eksplicitere at et sagsområde kan deles mellem 
udvalg. 
Landsforum og anden koordinering af Danske Studerendes Fællesråd foreslås som et B-punk (dvs. det kan 

henlægges til FU), da der kan være rigtigt meget ‘drift’ af DSF som ikke nødvendigvis er særligt 
vedkommende for fx et politisk udvalg. 

Politik Konferencer (i DSF) fjernes helt fra listen, men jf. forslag 52 foreslår vi at indsætte en ny paragraf 
som beskriver vores medlemskab af DSF og deltagelse på Politikkonferencer. 

 

Forslag 28 
§ 30 stk. 
ændres fra: 
Alle sagsområder skal placeres i udvalg. For B-sagsområder kan ansvaret dog placeres i Studenterrådets 
Forretningsudvalg. 
ændres til: 
Alle sagsområder skal placeres i udvalg. Sagsområder kan opdeles i flere udvalg. For B-sagsområder kan 
ansvaret dog placeres i Studenterrådets Forretningsudvalg. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Dette er en gammel dirigent tolkning at sagsområde kan deles mellem udvalg, som ligeså godt kan 
formaliseres.   
 

Forslag 29 
§ 30 stk. 5 
ændres fra: 
For alle oprettede udvalg vedtages kommissorier, der efter indstilling fra kommissorieudvalget bestemmer 
udvalgenes specifikke sagsområde, og hvordan arbejdet forventes forvaltet 
ændres til: 
For alle oprettede udvalg vedtages kommissorier, der efter indstilling fra kommissorieudvalget bestemmer 
udvalgenes specifikke sagsområde, udvalgenes formål og sammensætning og hvordan arbejdet forventes 
forvaltet. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
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Det giver god mening også at have det med. 

 
Forslag 30 
§ 30 stk. 6 
ændres fra: 
Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger mindst én sekretær til hvert udvalg.  
ændres til: 
Jf. §27 stk. 4 træder ét medlem af Forretningsudvalget ind i hvert Politisk Udvalg i en koordinerende rolle. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Reference således det er lettere at krydsrefererer og fjernelse af titel sekretær.   

  
Forslag 32 
§ 33 
ændres fra: 
Udvalgene har kompetencer som fastsat i kommissorierne. Herudover fastsætter udvalgene selv deres 
forretningsorden. 
ændres til: 
Udvalgene har kompetencer som fastsat i kommissorierne. Herudover fastsætter udvalgene selv deres 
forretningsorden, som forelægges Fællesrådet ved skriftlig eller mundtlig orientering på et Fællesrådsmøde. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Ligesom andre organer i fællesrådet, så giver det mening at forretningsorden offentliggøres.  
 

Forslag 33 
§ 34 
ændres fra: 
Udvalgene indkaldes af sekretæren fra Studenterrådets Forretningsudvalg senest 3 uger efter det 
konstituerende fællesrådsmøde til konstituerende udvalgsmøde. 
ændres til: 
Udvalgene indkaldes til konstituerende udvalgsmøde af et medlem fra Studenterrådets Forretningsudvalg 
senest 3 uger efter det konstituerende fællesrådsmøde. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Kan tage noget tid, at få fordelt alt arbejde i FU, så det vigtigste er der kommer en indkaldelse og der er et 
valgt en forretningsudvalg medlem til mødet. Titel ændring. 
 

Forslag 34 
§ 35 
ændres fra: 
Alle større politiske beslutninger skal forelægges Fællesrådet. 
ændres til: 
Alle større politiske beslutninger skal forelægges Fællesrådet. Dette inkluderer politikpapirer, strategier, 
kampagner og lignende. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Giver eksempler, for at visse rammer for, hvad der skal forelægges fællesrådet. 
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Valgkommissionspakken: 
 

Forslag 35 
§ 36 
ændres fra: 
Valgkommissionen består af et medlem udpeget af Studenterrådets Forretningsudvalg blandt 
Studenterrådets Forretningsudvalgs medlemmer, et medlem udpeget af Dirigentinstitutionen blandt 
Dirigentinstitutionens medlemmer og fire medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige 
valgområder. 
stk 2 
Det indstillede medlem fra Dirigentinstitutionen er Valgkommissionens formand. Formanden indkalder 
maksimum 4 uger efter det konstituerende fællesrådsmøde til første møde i Valgkommissionen. 
ændres til: 
Valgkommissionen består af en Sekretær udpeget af Studenterrådets Forretningsudvalg internt, en Formand 
udpeget af Dirigentinstitutionen internt samt fire medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige 
valgområder. 
stk. 2 
Sammen agerer Formand og Sekretær udvalgsledelse for Valgkommissionen. De indkalder maksimalt 6 uger 
efter det konstituerende Fællesrådsmøde til første møde i Valgkommissionen.  
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Formalisering af forretningsudvalgsmedlemmets rolle i valgkommissionen og giver 2 ekstra uger inden de 
skal mødes, da dette ikke gør nogen stor forskel for deres arbejde, men gør man bedre kan få lavet 
indkaldelse i orden og aftale en mødedag hvor alle kan komme. 
 
Forslag 36 
§37 stk. 2 
ændres fra: 
Valgkommissionen udsender i god tid hvert år bestemmelser for anmeldelse af kandidaturer, tidsfrister, 
navne på kandidatlister, kompetence til indgåelse af liste- og valgforbund til Fællesrådet og fagråd. 
ændres til: 
Valgkommissionen udsender i god tid hvert år bestemmelser for anmeldelse af kandidaturer, tidsfrister, 
struktur på kandidatlister og kompetence til indgåelse af liste- og valgforbund til Fællesrådet og fagråd. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Navne på listerne er ikke det vigtige for fællesrådet. Det aftales bedst mellem fagråd og 
valgkampsansvarlige. Listerners struktur er holdt ved fællesrådet, da dette er en mere principiel holdning til 
valgkampen. 
 
Forslag 37 
§37 stk. 4 
ændres fra: 
Valgkommissionen kan uddelegere strategisk og praktisk arbejde med selve valgkampen til ad hoc 
arbejdsgrupper, der skal dog altid deltage mindst en fra Valgkommissionen i arbejdsgrupperne. Alt arbejde 
koordineres med de siddende medlemmer af Aarhus Universitets bestyrelse samt det ansvarlige medlem af 
Studenterrådets Forretningsudvalg og/eller det udvalg, der har arbejdet med Aarhus Universitets bestyrelse 
som sit sagsområde. 
ændres til: 
Valgkommissionen kan uddelegere strategisk og praktisk arbejde med selve valgkampen til ad hoc 
arbejdsgrupper. Der skal dog altid deltage mindst én fra Valgkommissionen i arbejdsgrupperne. 
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Valgkommissionen og ansvarlige medlem(mer) af Studenterrådets Forretningsudvalg for valget skal mødes 
og aftale arbejdsfordeling af det praktiske arbejde. Alt arbejde koordineres når relevant med de siddende 
medlemmer af Aarhus Universitets bestyrelse samt det ansvarlige medlem af Studenterrådets 
Forretningsudvalg og/eller det udvalg, der har arbejdet med Aarhus Universitets bestyrelse som sit 
sagsområde. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Formaliser valgkampsansvarlige rolle i forhold til valgkommissionen. Tillader også at man kun koordinerer 
med bestyrelseskandidater og politiske udvalg, når relevant. 
 

Forslag 38 
§37 stk. 5 
ændres fra: 
Den afgående Valgkommission er ansvarlig for overlevering af alt relevant viden til den tiltrædende 
Valgkommission. 
ændres til: 
Valgkommissionens afgående udvalgsledelse er ansvarlig for at der sker overlevering af alt relevant viden til 
den tiltrædende Valgkommission. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Ansvar er bedst klart fokuseret, således de personer der er ansvarlige ved det. 

 

Økonomi- og tegningsretpakke: 
 

Forslag 40 
§39 
ændres fra: 
Stk. 3 
Fællesrådet optager selv i budgettet for Studenterrådet, hvilke anliggender der hører under Fællesrådet. 
Fællesrådet tegner i disse sager Studenterrådet. 
Stk. 4 
Fællesrådets tegningsret kan med almindeligt flertal delegeres til Studenterrådets formand og næstformand i 
forening, hvorved de kan meddele Generalsekretær og andre funktionærer enkel eller kollektiv prokura samt 
meddele midlertidige eller vedvarende fuldmagter i det omfang, det findes påkrævet. 
Stk. 5 
Fuldmagtsbestemmelserne i Stk. 4 finder ikke umiddelbart anvendelse på lånoptagelse eller økonomiske 
dispositioner af større karakter. Hertil kræves et særskilt samtykke til fuldmagt fra Fællesrådet, 
Studenterrådets formand og næstformand underskriver en sådan fuldmagt på vegne af Studenterrådet. 
Fuldmagten gælder alene for den pågældende disposition. 
Stk. 6 
Tilbagekaldelse af de(n) i stk. 4 og 5 nævnte fuldmagt(er) foretages af Chefdirigenten på vegne af 
Fællesrådet, subsidiært Studenterrådets formand. 
ændres til: 
Stk. 3 
Fællesrådet optager selv i budgettet for Studenterrådet, hvilke anliggender der hører under Fællesrådet. 
Studenterrådets Formand og Studenterrådets Næstformand tegner i disse sager Studenterrådet på vegne af 
Fællesrådet. 
Stk. 4 
Studenterrådets Formand eller Næstformand kan, for enkelte dispositioner, uddelegere tegningsretten til 
Sekretariatslederen i det omfang det findes påkrævet. 
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Stk. 5 
Lånoptagelse eller økonomiske dispositioner af større karakter kræver et særskilt samtykke til fuldmagt fra 
Fællesrådet. Studenterrådets formand og næstformand underskriver en sådan fuldmagt på vegne af 
Studenterrådet. Fuldmagten gælder alene for den pågældende disposition. 
Stk. 6 slettes. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Som det er nu, er det meget omstændigt at Fællesrådet skal give Formanden og Næstformanden fuldmagt til 
at kunne underskrive dokumenter med videre (en praksis som heller ikke altid har været fuldt). Vi ønsker at 
gøre det mindre bureaukratisk så Formanden eller Næstformanden umiddelbart kan underskrive dokumenter 
på vegne af Studenterrådet. Budgettet skal fortsat overholdes og det gøres helt klart i stk. 5 at man fx ikke 
kan optage lån uden at spørge Fællesrådet. 
Stk. 4, gør at Sekretariatslederen (generalsekretæren aka Charlotte) også kan underskrive dokumenter i 
enkelte sager efter tilladelse fra Formand eller Næstformand, hvilket også kan være meget praksis eftersom 
Sekretariatslederen laver meget arbejde for FU. 
Det slettede stk. 6 omhandler tilbagekaldelse af fuldmagter som ikke længere vil være aktuelt.  
 

Forslag 41 
§ 40 
Ændres fra: 
Studenterrådet har status som juridisk person og tegnes i disse henseender af Fællesrådet. 
Ændres til: 
Studenterrådet har status som juridisk person og tegnes i disse henseender af Studenterrådets Formand og 
Næstformand, på vegne af Fællesrådet. 
Tilføjes nyt stykke: 
Stk. 1a 
Aftaler, der i væsentligt omfang forpligter Studenterrådet ud over indeværende rådsår, kræver som §39 stk. 5 
særskilt samtykke til fuldmagt fra Fællesrådet. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Samme begrundelse som ved forslag 39. Denne paragraf handler om tegningsretten i ikke økonomiske 
henseender fx indgåelsen af samarbejdsafteler eller ligende. 
 

Forslag 42 
§ 42 
Ændres fra: 
Generalsekretæren er ansvarlig for udarbejdelsen af budget for Studenterrådet. Budgettet skal udarbejdes i 
samråd med Studenterrådets Forretningsudvalg og vedtages af Fællesrådet på det konstituerende 
fællesrådsmøde. 
Ændres til: 
Studenterrådets Forretningsudvalg er ansvarligt for udarbejdelsen af budget for Studenterrådet. Budgettet 
skal udarbejdes i samråd med Sekretariatslederen og vedtages af Fællesrådet på det sidstkommende 
fællesrådsmøde inden årsskiftet. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Det ændres således FU er overordnet ansvarlige for budgettet, da dette blandt andet er en politisk 
prioritering. Det giver dog stadig god mening at lave budgettet sammen med Generalsekretæren 
/sekretariatslederen, som til dagligt tilser økonomien.  Det andres også til at budgettet skal vedtages på det 
sidste møde før årsskiftet således at vi har et nyt budget at gå ud fra når det gamle udløber (det var det, som 
var et problem sidste år hvis nogen kan huske det). 
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Forslag 43 
§42 Stk. 3 
Ændres fra: 
Fællesrådet kan fastlægge en ramme, indenfor hvilken Studenterrådets Forretningsudvalg kan foretage 
budgetafvigelser. En sådan disposition forelægges efterfølgende Fællesrådet til orientering på 
førstkommende møde. 
Ændres til: 
Fællesrådet kan fastlægge en ramme, inden for hvilken Studenterrådets Forretningsudvalg kan foretage 
budgetafvigelser. En sådan disposition forelægges efterfølgende Fællesrådet til orientering på 
førstkommende møde. Det tilstræbes, at rammen for budgetafvigelser vedtages som en del af budgettet. 
Stiller: 
Statutudvalget 
Motivering: 
Der har ligget en ældre Fællesrådsbeslutning omkring at FU kunne afvige enkelte poster med 10.000 kr, og i 
alt op til 50.000. Vi vil gerne ligge op til at man vedtager en ramme hvert år når man vedtager et nyt budget. 
Så er alle mere bevidste omkring at rammen findes. 

 

Stemmeprocedurepakke: 
 
Forslag 48 
Appendix C: 3. afsnit 
Ændres fra: 
Ved kampvalg har enhver med stemmeret lov til at stemme på op til halvdelen rundet op af det antal 
mandater, der skal vælges. Dvs. skal der vælges 5, har man op til 5/2 = 2,5 = 3 stemmer. Og skal der vælges 
4, har man op til 4/2 = 2 stemmer. Man kan ikke stemme in absentia. Valget opgøres ved, at man tæller, hvor 
mange stemmer hver kandidat har fået, herefter ordnes kandidaterne på en resultatliste efter stemmetal, hvor 
den der har fået flest står øverst. Fra listen tages fra oven, indtil der ikke er flere mandater. Opnår flere 
kandidater samme stemmetal, og kan ikke alle vælges, trækkes der lod blandt disse. 
Ændres til: 
Ved kampvalg har enhver med stemmeret lov til at stemme på op til halvdelen rundet ned plus 1 af det antal 
poster, der skal vælges. Se nedenfor udregnede eksempler. Man kan ikke stemme in absentia. Personvalg 
afgøres efter højeste stemmetal. Opnår flere kandidater samme stemmetal, og kan ikke alle vælges, er der 
omvalg alene blandt de lige kandidater. Er der igen stemmelighed, trækkes der lod blandt disse. 
Eksempler på antal stemmer: 
#    Halvdelen rundet plus 1 
1    1 
2    2 
3    2 
4    3 
5    3 
6    4 
7    4 
...osv 
Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
Ændringen i stemmeproceduren skyldes, at vi gerne vil mindske indflydelse af store blokke, således hver 
blok ikke bare stemmer på deres egen kandidat. Der sker kun ændringer ved 2 og 4 poster, hvor ved 2 blokke 
så ellers altid vil få en kandidat fra hver af de 2 største blokke. Ved ændringen vil blokken også have 
mulighed for at stemme på en anden end ‘deres egen’. Der er ingen grund til at skrive så udførligt, hvordan 
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man gør et valg op, da stemmetæller godt ved det. Der er tilføjet en ekstra stemmerunde inden lodtrækning, 
da lodtrækning altid er utilfredsstillende for den tabende kandidat og giver dårlig stemning til mødet.  
 

Forslag 49 
Appendix C: 4. afsnit 
Ændres fra: 
Ved kampvalg til Studenterrådets Formand, Studenterrådets Næstformand samt Fællesrådets Chefdirigent 
skal der opnås mindst 50% af stemmerne til én kandidat, for at den opstillede er valgt. Opnår ingen af 
kandidaterne 50% ved første afstemningsrunde, afholdes en anden afstemningsrunde. Opnår ingen af 
kandidaterne 50% ved anden afstemningsrunde, foretages en ny opstillingsrunde med efterfølgende 
valghandling, og hvis dette valg heller ikke kan afsluttes, udsættes valget, og der indkaldes til et 
ekstraordinært møde med henblik på nyvalg straks efter mødets afslutning. 
Ændres til: 
Ved kampvalg til Studenterrådets Formand, Studenterrådets Næstformand samt Fællesrådets Chefdirigent 
skal der opnås mindst 50% af stemmerne til én kandidat, for at den opstillede er valgt. Opnår ingen af 
kandidaterne 50% ved første afstemningsrunde, afholdes en anden afstemningsrunde, hvor personen med 
færrest stemmer ikke længere er med. Opnår ingen af kandidaterne 50% ved afstemningsrunde mellem to 
kandidater, udsættes valget, og der indkaldes umiddelbart efter mødets afslutning til et ekstraordinært møde 
med henblik på nyvalg. 
Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
For at undgå uendelig valg. 
 

Forslag 50 
Appendix C: 5. afsnit 
Ændres fra: 
Ved fredsvalg vælges alle opstillede ved akklamation, medmindre en eller flere af de stemmeberettigede 
anmoder om afholdelse af en tillidsafstemning, hvor mindst 50% skal vise tillid, før den opstillede er valgt. 
Bliver der ikke vist tillid ved en tillidsafstemning, foretages på mødet en ny opstillingsrunde med 
efterfølgende valghandling, og hvis dette valg heller ikke kan afsluttes, udsættes valget, og der indkaldes til 
et ekstraordinært møde med henblik på nyvalg straks efter mødets afslutning.  
Ændres til: 
Ved fredsvalg vælges alle opstillede ved akklamation, medmindre en eller flere af de stemmeberettigede 
anmoder om afholdelse af en tillidsafstemning, hvor mindst 50% skal vise tillid, før den opstillede er valgt. 
Bliver der ikke vist tillid ved en tillidsafstemning, foretages på mødet en ny opstillingsrunde med 
efterfølgende valghandling, og hvis dette valg heller ikke kan afsluttes, udsættes valget, og der indkaldes til 
et ekstraordinært møde med henblik på nyvalg straks efter mødets afslutning. Hvis et internt flertal i både 
Dirigentinstitutionen og Forretningsudvalget hver for sig ønsker dette, kan valget udskydes til næste 
ordinære møde. 
Stiller: 
Statutudvalget 
motivering: 
Hvis besætteselser af poster ikke er under tidspress, så kan det lige så godt gøres på et ordinært møde, 
således hele fællesrådet ikke skal til at mødes en ekstra gang. 
 

Forslag 51 
Appendix C: Nyt afsnit tilføjelse mellem 6. og 7. 
Ved indsuppleringsvalg til Forretningsudvalget omhandler tillidsafstemningen kun nyvalgte medlemmer. 
Uanset antal på nyvalgte skal der foretages en tillidsafstemning, medmindre kun én plads var på valg og 
vedkommende modtager mere end 50% af stemmerne i et kampvalg. 
Stiller: 
Statutudvalget 
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motivering: 
Giver ikke mening at hele FU ryger, hvis der ikke er tillid til den/dem der bliver indsuppleret.  
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Bilag 11: Indsupplering 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. Der er én 

mening medlemsplads 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 Mads Hareskov Jørgensen eller Sana Mahin Doost 

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

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

 

mailto:mads@sr.au.dk
mailto:Sana@sr.au.dk
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Bilag 12: Opstilling til Forretningsudvalg 

 
Kære Fællesråd, 

 

Mit navn er Rikke, jeg er 24 år, og jeg stiller op til Forretningsudvalget i Studenterrådet ved Aarhus 

Universitet. Jeg er på mit første semester af kandidaten Human Security på Arts på Aarhus Universitet. Jeg 

blev i vinters færdig med min bachelor i Religionsvidenskab og er netop vendt tilbage fra et praktikophold på 

den Danske Ambassade i Beijing. 

Jeg har siden mit første semester på universitet i 2012 været involveret i studenterpolitik. Jeg har blandt 

andet været formand for mit lokale fagråd på Religionsvidenskab, siddet i Uddannelsesnævnet (UN) og 

Studienævnet (SN) på vegne af Religionsvidenskab, været mandatbærer til Fællesrådsmøderne, suppleant til 

Akademisk Råd på Arts og siddet i Forretningsudvalget i Artsrådet. Jeg har i forbindelse med dette været 

med til at planlægge og afholde diverse kampagner og universitetsvalg. Derudover har jeg også virkelig fået 

en fornemmelse af, hvor vigtigt det er, at der er kontakt helt ned til de enkelte fag, og at vi forstår at arbejde 

sammen. Især efter implementeringen af fremdriftsreformen og dimensioneringen begyndte blev det tydeligt. 

Det blev for mig ligeledes tydeligt, hvor vigtigt Studenterrådet er. Hvor vigtigt det er, at der et fælles sted, 

hvor vi som studerende kan mødes, erfaringsudveksle og lære nyt. Et sted, der ikke blot rækker nedad til de 

enkelte fag, men også opad og udad til blandt andet bestyrelsen og til DSF. 

Nu hvor jeg er tilbage i Aarhus, så vil jeg gerne endnu en gang tage del i studenterpolitikken, del i kampen 

for vores uddannelser og de vilkår vi har som studerende. Såfremt I vil lade mig, så vil jeg meget gerne være 

med i denne kamp som medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg og være med til det daglige politiske 

og organisatoriske arbejde. 

Som medlem af Forretningsudvalget vil jeg gerne være med til at arbejde for de studerendes forsatte 

indflydelse på universitetet. Denne indflydelse er blandt andet sikret gennem universitetsvalget, hvorfor dette 

altid har været meget vigtigt for mig. Det er vigtigt, at så mange pladser som muligt besættes, og det er 

vigtigt, at de studerende ved, at de kan stemme, at de kan gøre en forskel for deres studier. Derudover er den 

løbende kontakt til fagråd og studienævn også noget, der ligger mig meget på sinde. Denne kontakt foregår 

på mange plan, såsom fagrådshytteturene, fællesrådsmøderne, studienævnsseminarerne og kampagnerne. 

Alle sammen dele af studenterrådets arbejde, som jeg håber tage del i. 

  

Med håb om jeres tillid, 

Rikke Skjoldborg Rode 

 

Hvis der er spørgsmål kan jeg kontaktes på både Facebook, mail og mobil: 

Rikkerode@hotmail.com 

27643527 

mailto:Rikkerode@hotmail.com
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Bilag 13: Indsupplering til AUPUS 

 

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 Emil Outzen kontaktes på 51 34 04 35 eller emil@sr.au.dk. 

 


