
Referat fra det ordinære Fællesrådsmøde d. 22.09.16 
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Mandatbærere: 

Lieve Vermeulen (Artsrådet), Søren S. Sørensen (Artsrådet), Mads R. Jensen (Artsrådet), Rebecca Østvand 

(Artsrådet), Christina Wind (Artsrådet), Line Dam (Artsrådet), Julie Søndergaard (Artsrådet), Signe 

Nygaard Pedersen (Artsrådet), Maria Møller (Artsrådet), Jannik Wiggers (Artsrådet), Daniel Slater 

(Artsrådet), Anoushka C. Van Rinkhuyzen (Artsrådet), Søren Fauerskov (Statsrådet), Matthias Wagner 

(Statsrådet), Asger Gaversen (Psykrådet), Amalie Motzfeldt (Jurrådet), Marie Dall (Jurrådet), Johanne H. 

(Moderate Jurister), Tine Schætler (Communication Council), Sune Koch Rønnow (MFSR), Kasper 

Langgaard (MFSR), Andreas P. Kristensen (RIA), Julius Hvidt (Medicinerrådet), Michael Bohn 

Søndergaard (MoGenS), Emil Outzen (Oeconrådet), David B. Houborg (BFU) 

 

Suppleanter: 

Halfdan Illum (Artsrådet) 

 

Til stede uden mandat: 

Cherie Karoline Lunabjerg (MoGenS), Nana Bouvin Christiansen (BFU), Mads Hareskov Jørgensen (FU), 

Sana Mahin Doost (FU), Rikke Skjoldborg Rode (Artsrådet), Sarah Yde Junge (Statsrådet), Kirstine 

Pedersen (Uddannelsesalliancen), Kåre Koch Rønnow (Chefdirigent). Nanna Winther (1. dirigent), Jens 

Thestrup Toft (2. dirigent) 

 

26 mandater til stede fra fire fakulteter, og derfor er quorum konstateret. 

 

1.2 Valg af referent 

Jens Thestrup Toft valgt som referent. 

 

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

Søren Fauerskovs (Statsrådet) navn stod som Søren Fauerslev. Godkendt med den ændring.  

 

1.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

1.5 Valg af stemmetæller (O+D+B) 



Kirstine Pedersen og Sarah Yde Junge valgt pr. akklamation. 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Universitetsvalget 2016 

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

Der er universitetsvalg d. 21. - 24. november 2016. Spidskandidaterne i år er Lieve Vermeulen og Sune Koch 

Rønnow. Kandidaterne præsenterer sig selv. 

Sune: Sune oplever en stigende grad af centralisering af beslutninger i dansk uddannelsespolitik, hvor blandt 

andet ministeriet i stigende grad tager tager indflydelse væk fra universitetet og dets organer så som 

Studienævn o.lign. Det ligger Sune meget på hjerte at arbejde imod den centraliseringstendens og sikre mere 

lokal (med)bestemmelse. Der nævnes også et ønske og et mål om en mere ærlig og åben dialog om 

økonomien på AU. I øvrigt vil Sune gerne fortsætte tidligere kandidaters gode arbjede, hvis og såfremt han 

bliver valgt. 

Lieve: Lieve nævner at have været glad for Bestyrelsen og arbejdet med (og mod) de forskellige reformer, 

der er blevet indført på universitetet i den seneste tid. Vil gerne fortsætte det arbejde. Lieve opfordrer 

derudover til en videre snak i mere uformelle omgivelser senere. 

 

2.1.2 Valgkampsgrundlag (O+D) (Bilag 4) 

Valgkampsgrundlaget for Universitetsvalget 2016 blev præsenteret. Se bilag. 

Spørgsmål fra salen: Hvad betyder det i valgkampsgrundlaget, at alle ”har ret til en hel uddannelse”? 

Svar: De stigende krav til studieaktivitet og maskimal studietid kan betyde, at mulighederne for at 

færdiggøre en hel uddannelse forringes.  

 

2.1.3 Valgkampsbudget (O+D) (Bilag 5) 

Et samlet valgkampsbudget på 60.000 kr. blev præsenteret. Se bilag. 

Spørgsmål fra Sarah Yde Junge: Har puljer til kandidater nogensinde været brugt af kandidater, eller er de 

blot blevet brugt som generel buffer? Overvej evt. at reducere puljerne og allokere pengene anderledes, da 

kandidaterne for det meste ikke kan overskue at bruge dem fornuftigt under valgkampen. 

Svar: Der blev brugt 1.600 kr. i alt fra puljen sidste år. Puljen er allerede blevet skåret ned fra 5.000 kr. per 

person. Puljer til kandidater har historisk i høj grad været brugt af kandidaterne selv, oplyser Sune.  

Kommentar fra Daniel Anthony Slater: God idé med oplysningsflyers under kampagnen til at informere folk. 

 

 

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



Liste- og valgforbund blev præsenteret. Se bilag. Der blev pointeret nogle mindre navnefejl, men ellers er 

liste- og valgforbundene godkendt. 

 

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

Kasper orienterer om valgkampsgruppe. Se bilag. 

I pausen kommer der en liste, man kan skrive sig på, hvis man vil deltage. Man forsøger at gøre det 

hyggeligt, og der tilstræbes en faglig spredning blandt medlemmerne. Valgkampsgruppen har til opgave at 

varetage praktiske ting i løbet af og i forbindelse med valgkampen. 

Første møde i gruppen er mandag d. 17. oktober. 

 

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

1. emne: Studiemiljø. 

Der kommer snart Studiemiljøundersøgelse, og man ved, at problemer med stress og ensomhed hvert år 

fylder meget i undersøgelsens resultater. Studerende vil gerne være med inde over processen for at løse 

problemerne, og derfor foreslås emnet til Studenter politiske forum. Vi ønsker at vise over for ledelsen, at 

man går op i studiemiljø og studentertrivsel, og at vi gerne vil bidrage til at imødegå problemerne og 

forhåbentligt komme dem til livs. 

 

2. emne: Prioritering af undervisningskompetencer. 

Emnet har blandt andet at gøre med praksissen i de Akademiske Råd og udvalg for ansættelser. Hvordan 

sørger man for, at undervisning bliver en prioteret i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt personale, 

og at det hele ikke kommer til at handle om forskningskompetencer og publikationer, som det i stor 

udstrækning er tilfældet nu? 

Målet er at sørge for, at alle får bedre undervisning og dermed en bedre uddannelse.  

 

Et 3. emne foreslås af Sarah Yde Junge: Opgørelse af undervisningsaktivitet. 

Der er et løfte og et krav om, at bacheloruddannelser skal udbyde mindst 12 timers undervisning om ugen. 

Man er i den forbindelse begyndt på en lidt kreativ bogføring af, hvad der kvalificeres som 

undervisningstimer. Det foreslås at tale med ledelsen om den opgørelse. Der bliver fornemmet en tendens til 

at spare penge ved at skære i individuel vejledning og i stedet lave kollektiv vejledning, som modsat den 

individuelle tæller som undervisningstimer. Dermed sparer man penge og får samtidigt flere 

undervisningstimer. Vil gerne få ledelsens perspektiv på det og pointere over for dem, at man bør prioritere 

kvalitet og ikke bare kvantitet i sit undervisningsudbud. 

Eksempel nævnes, hvor der på nogle fag er frivillige fredagsforelæsninger, der tælles med som undervisning 

på trods af, at de ikke indgår i pensum. 



Det er et problem, hvis ressourcerne går fra effektiv individuel vejledning til mere generel undervisning med 

mindre underviserkontakt og mindre udbytte. 

 

Artsrådet motiverer for Studiemiljø som emne. Nævner, at det er svært at få lokaler til fester og 

gruppearbejde. Studiemiljø er meget vigtigt for fastholdensen af studerende, og det er vigigt, at nye 

studerende føler sig som en del af et studiemiljø. Artsrådet føler, at Prioritering af 

undervisningskompetencer allerede har et momentum bag sig som emne i debatten på universitetet, hvorfor 

det ikke er lige så vigtigt som Studiemiljø. 

 

1. afstemning: 

16 stemmer for Studiemiljø 

13 stemmer for Prioritering af undervisningsningskompetencer 

5 stemmer for Opgørelse af undervisningsaktivitet 

 

2. afstemning: 

15 stemmer for Studiemiljø 

11 stemmer for Prioritering af undervisningsningskompetencer 

 

Studiemiljø er valgt. 

 

Christina Wind (Artsrådet) fra Uddannelsesvidenskab stiller op som repræsentant fra Fællesrådet. Nævner, 

at hun har en faglighed, der giver godt indblik i problematikken. Hun mener, at Arts er meget opmærksomme 

på studiemiljø og føler, at hun på den baggrund kan tale kvalificeet om det. 

Christina vælges pr. akklamation. 

 

Ekstra punkt indskydes inden pausen. 

Emil orienterer om Studenterrådets Fagrådshyttetur, der foregår i weekenden 30. september til 2. oktober. 

Man tager afsted fredag d. 30. og er tilbage søndag d. 2. Der vil være masser af hygge og god mad og 

workshops om lørdagen, der blandt andet vil handle om, hvordan man kommunikerer som fagråd. Søren 

Knudsen, tidligere uddannelsespolitisk ordfører for Studentersamfundet ved Aalborg Universitet, deltager. 

Fagrådshytteturen er åben for alle til stede og alle øvrige medlemmer af fagråd. Der er tilmeldingsfrist d. 

23. september. 

 

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

Forslag 1, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 



 

Forslag 3, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 31, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

Andreas spørger: Hvordan kvalificeres det, at der er tale om et ”erfarent” medlem?  

Svar: Man kigger blandt andet på tidligere erfaring i overvejelsen, hvor det tilstræbes, at medlemmet har en 

passende mængde. 

 

Forslag 44, enstemmighed: Enstemmigt vedtaget. 

Der spørges til ordlyden i forslaget og til, om noget betydningsmæssigt er ændret. Er det gjort lettere at 

opløse Studenterrådet? 

Svar: Nej, det er ikke gjort lettere at opløse Studenterrådet. Forslaget tjener som klarificerende men ændrer 

ikke på nuværende procedure. 

 

Forslag 45, enstemmighed: Enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 53, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Fagråds- og valg til fællesrådspakke. 

Forslag 6, kvalificeret flertal: Imod 2; blanke 0; for 24. Vedtaget. 

Forslaget er taget ud af pakke af medlem fra Statsrådet med motiveringen, at de ønsker at stemme imod det 

ene forslag men ikke resten af pakken. 

Jurrådet spørger, om de i virkeligheden opfylder kriterierne for fagråd nu. Svaret fra Chefdirigenten er, at 

det gør de. 

Der spørges til kravet om og graden af offentliggørelse af møder i fagråd. Svaret er, at det er en ret 

pragmatisk forståelse af ”offentliggørelse”, som opfyldes, hvis mødets afholdelse offentliggøres på en 

platform, der når ud til de studerende i en god udstrækning (f.eks. Facebook eller Blackboard). 

Der motiveres imod forslaget fra Statsrådet, som pointerer: ”If it ain’t broke, don’t fix it.” 

Mads Hareskov Jørgensen kommenterer og motiverer for forslaget. Han er enig i, at Fællesrådet ikke skal 

pålægge fagråd en masse ting i fordhold til deres arbejde, hvilket heller ikke er hensigten med forslaget. 

Idéen er at klargøre og gøre det mere overskueligt, hvad der forventes. Der pålægges ikke fagråd yderligere 

ansvar, end de har nu. 

 

ÆF til forslag 9, almindeligt flertal: Imod 7; blanke 0; for 19. Vedtaget. 



ÆF-stiller motiverer og nævner, at dirigenterne ikke bør have så meget magt til at suspendere mandater i 

Fællesrådet. Der svares, at dirigenternes opgave er at forvalte administrativt i henhold til statutten, ikke 

politisk. Hvis de går over det mandat, bør der stilles mistillidsvotum af Fællesrådet, og der er dermed ikke et 

problem med dirigenternes beføjelser. 

 

Fagråds- og valg til fællesrådspakke, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Sproglig pakke, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Formaliapakke, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Dirigentpakken, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Forretningsudvalgspakke 

ÆF til forslag 23, almindeligt flertal: Imod 16; blank 7; for 3. Faldet. 

Motiverer, at ÆF er en måde på at sikre, at hastende sager ikke siver igennem og kun bliver forelagt de 

politiske udvalg i stedet for også at blive behandlet i Fællesrådet. 

Mads Hareskov Jørgensen modsvarer, at sagerne selvfølgelig kun vil blive forelagt politiske udvalg hvis de 

falder inden for deres ansvar. Ellers vil de blive forelagt Fællesrådet. 

Emil Outzen modsaverer ligeledes, at det er lidt for ekstremt at tage alting til Fællesrådet, så snart man er 

bare lidt uenig i en afgørelse, hvis de politiske udvalg har kompetence til at behandle sagen. 

Sune Koch Rønnow nævner, at de politiske udvalg i forvejen har pligt til at forelægge sager for Fællesrådet, 

og at ÆF dermed ikke ændrer meget i praksis. 

 

Forretningsudvalgspakke, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Politiske udvalg og kommisorieudvalgspakken, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Valgkommisionspakke, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 



 

 

Økonomi- og tegningsretspakken 

ÆF til forslag 43, almindeligt flertal: Imod 0; blankt 3; for 23. Vedtaget. 

Motiverer at det er sundt, at en ramme for budgetafvigelser skal vedtages hvert år. 

Der spørges til, om ÆF ændrer noget, da det i Forslag 43 allerede tilstræbes, at rammen vedtages hvert år. 

Der svares, at ”tilstræbes” betyder at man kan, ikke at man skal. Forskellen består i, om man kan eller skal 

vedtage hvert år. 

 

Økonomi- og tegningsretspakken, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Stemmeprocedurepakke, kvalificeret flertal: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

 

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

Mads præsenterer Forretningsudvalget. 

Rikke Skjoldborg Rode stiller op og motiverer for sin opstilling. Hun læser på kandidatuddannelsen i Human 

Security og har en BA i Religionsvidenskab. Nævner, at det ville være megafedt at være med i arbejdet i 

Studenterrådet. 

Ingen stiller op imod Rikke, som derfor vælges pr. akklamation. 

 

Tillidsafstemning til samlet FU afholdes med resultatet, at der enstemmigt er tillid til det nye samlede 

Forretningsudvalg. 

 

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

Emil orienterer om AUPUS og dets formål. 

Sana Mahin Doost, Maria Møller og Tine Karbo Schretter stiller op. Alle tre er valgt pr. akklamation.  

 

3. Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

Sana meddeler. 

FU bruger meget tid på Uddannelsesalliancen. Holder hyttetur snart, som man er fuldt i gang med. Kigger 

meget på valget allerede, og har jo netop godkendt valgkampsgrundlag her på mødet. Planlægger 



valgkampen og kigger på DSF’s kommende Politikkonference (11.-13. november; skriv det i jeres 

kalendere). Holder altid onsdag morgen, hvor der spises morgenmad, som er en rigtig hyggelig måde at lære 

folk at kende på. Holdes altid kl. 09 på styrelsen. Holder ”Ny på PK”-oplæg på et tidspunkt. 

 

3.2 AUPUS (O) 

Sarah meddeler. 

AUPUS er AU’s interne politiske udvalg, hvor man primært taler om sager i de Akademiske Råd, og om 

hvad Lieve og Sarah skal mene i Bestyrelsen. Løbende sager inkluderer input til Studiemiljøundersøgelsen, 

hvor man har kommenteret på undersøgelsens indhold i form af dens spørgsmål, samt hvordan 

kommunehospitalet og dets 120.000 m2 skal bruges efter universistets overtagelse. 

 

3.3 LUPUS (O) 

Sune meddeler. 

LUPUS har desværre været præget af mandefald og konfliktende undervisningskalendere. Skal have lavet 

elitepolitik og finansieringspolitik.  

 

3.5 KAMPUS (O) 

Andreas meddeler. 

KAMPUS er Studenterrådets kampagneudvalg. Arbejder på SU-initativer og relaterede demonstrationer. 

Tager på kantinerundtur i næste uge. Var desuden til stede til Danmarks Største Fredagsbar. 

 

3.4 Fagrådsrunde (O) 

SJUS: Intet. 

IGOR: Intet. 

MoGenS: Holder forskellige arrangementer. Pub quiz med politiske spørgsmål om universitetsvalget. 

Arrangementer om udlandsophold. Studietur til København. Skal besøge virksomheder og Kræftens 

Bekæmpelse. 

RIA: Holder åbent møde med kage til politisk udvalg d. 5. okt. Kigger på hvad der skal laves til 

universitetsvalget. Holder opkvalificerende møde til aktive. 

BFU: Har det sidste halve år haft mandefald. Finder nye medlemmer; har fundet nogle og håber på flere. 

Begynder så småt at planlægge valg.  

MFSR: Har første møde i morgen. Er ved at revolutionere studenterpolitik og planlægge den øvrige tid 

fremover. 

Medicinerrådet: Oplevede at en liste med studerendes CPR-numre var blevet sendt rundt til studerende ved 

en fejl. Søger erfaringer med og idéer til, hvordan man skal håndtere det og undgå at det sker. 



CC: Arbejder med semesterstart for nye bachelorstuderende. Har højnet fagligt niveau i rusuge i kontrast til 

feststemning, hvilket har været en stor success. Holder kurser: Masterclass og Insights omhandlende 

billedbehandlingsprogrammer. 

ABC: Formand træder af. Er i gang med at finde en ny formand og ny kernegruppe.  

Jura: Holder Bezzerwisserturnering og forskellige faglige arrangementer. Kigger på valg til PUMJ. Mange 

nye medlemmer er kommet til. 

Psykrådet: Arbejder med feedback på opgaver. Normalt er VIP’er dårlige til at levere feedback, men i 

øjeblikket er studerende også dårlige til at få feedback og er ikke forberedte til feedback-møder. Har 

erfaring med, at Koda (forening for ophavsretshavere) går efter fredagsbarer i forhold til copyright på 

musik, der afspilles i barene. Emil siger, at FU måske kunne etablere kontakt til ledelsen omkring 

problemstillingen. Vil tale med Aalborg Universitet i forhold til erfaringsudveksling, hvor de har nogle 

strukturer til at håndtere problematikken. 

Statsrådet: Generalforsamling torsdag. Faglig dag i morgen med højt profilerede mennesker inkl. Kim 

Bildsøe Lassen og politikere. Temaet er ”Danmark i verden”. 

Oeconrådet: Fik ny institutleder før sommerferien, som har lagt op til ændringer af kandidatuddannelser og 

af uddannelsen i Erhvervsøkonomi med Tilvalg. Der kommer forbedringer af studiemiljø med hensyn til den 

manglende plads, der opleves. 

Artsrådet: Har fået indsuppleret to nye til FU. Har til formål at komme ud til lokale fagråd. Har snakket om 

universitetsvalg og går i gang med printkampagne, som vil handle meget om struktur, så folk forstår, 

hvordan AU’s struktur med de forskellige nævn og udvalg, der er valg til, er arrangeret. Arrangerer desuden 

event med prodekan for uddannelse Niels Lehmann og er i dialog omkring profilfag. Arrangementet kaldes 

tentativt ”Grill-aften med Niels”, hvor man kan grille Niels lidt. 

 

3.5 Andre (O) 

Søren fra DSF: Kunne godt bruge flere mennesker. Er engageret i Zimbabwe og U-landsforhold. Det er 

absurd spændende, så meld jer endelig. 

Kirstine fra Uddannelsesalliancen: Er et bredt initativ på tværs, som går imod beparelser på uddannelse. 

Arrangerer demonstrationer i hele landet. Man arbejder imod Ulla Tørnæs’ fratagelse af de studerendes SU. 

Der opfordres til, at man kommer til demonstration. Det er vigtigt, da man med folkeånden i ryggen har en 

god mulighed for at få SU-forringelserne nedkæmpet. Man er velkommen til at komme på sekretariatet og 

hjælpe til eller hente materialer. 

Sana på vegne af Sarah Momtaz: Tak for et rigtig godt år. Har haft et megafedt år. Kommer til 

Fagrådshyttetur, hvor man kan sige ordentligt farvel og tak til hende. 

 

4. Evt. 



Lieve: Beder FU rejse sig, så man kan se dem og klappe af dem. De rejser sig, og der klappes. 

Kasper: Hvis nogen gerne vil være med i Valgkampsgruppen, kan man stadig nå at skrive sig på.  

 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 

 

 


