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Referat Fællesrådsmøde d. 07.04.2016 

Torsdag d. 07.04.16 kl. 19.15-22.00, Richard Mortensenstuen. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Mandatbærere: 

Daniel Slater (Artsrådet), Rebecca Østvand (Artsrådet), Signe Pedersen (Artsrådet), Daniels Melgaard (Artsrådet), 

Joachim S. (Artsrådet), Søren Sørensen (Artsrådet), Line Dam W. (Artsrådet), Lieve (Artsrådet), Kirstine Pedersen 

(Artsrådet), Matthias Wagner (Statsrådet), Hans Hallmann (Statsrådet), Asger Graversen (Psykrådet), Johanne Hansen 

(Jurrådet), Amalie Motzfeldt (Jurrådet), Tine Schnetler (CC), Julius Hvidt (Medicinerrådet), Lauge (MFSR), Sune 

(MFSR), Kasper Langgard (MFSR), Rasmus Riis (RIA), Laura Ryø (MoGenS), Lasse Nygaard (IGOR). 

 

Suppleanter: 

Nathja Rasmussen (Artsrådet), Amalie Ringsø Hansen (Psykrådet), Andreas Kristensen (RIA), Pernille Kjeldgaard 

(RIA). 

 

Til stede uden mandat: 

Mads H. Jørgensen (FU), Hanna-Louise Nielsen (FU), Sana Doost (FU), Sarah Momtaz (FU), Michael Bohn 

Søndergaard (MoGenS), Emil Broeders (IGOR), Torsten Hansen (IGOR), Dannie (RIA), Kåre Rønnow (chefdirigent), 

Nanna Winther (1. dirigent), Jens Thestrup Toft (2. dirigent), Charlotte Stark (generalsekretær). 

 

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

 

2.3 Godkendelse af referat fra det konstituerende fællesrådsmøde d. 25.02.2016 (O+D+B) 

     (Bilag 1) 

Referatet er godkendt uden bemærkninger. 

 

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Dagsorden er godkendt uden tilføjelser. 

 

2.  Sager til behandling 

2.1 Studenter Politisk Forum (Bilag 2) (O+D+B) 

Mads Hareskov fortæller om hvad Studenter Politisk Forum er jf. bilag.  

Det skal besluttes, hvilket emne der skal bringes videre på mødet ligesom, der skal vælges en repræsentant fra 

fællesrådet, der skal deltage på mødet. 
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Mødet er rykket til den 20. maj fra klokken 14.00-16.00 (ændring til bilag). Datoen for formødet der fremgår af bilaget 

ændres derfor også senere.  

 

FU har indsendt tre forslag jf. bilag. 

1. Prioritering af undervisning (forskernes prioritering mellem undervisning og forskning) 

2. Studiemiljø  

3. Nedskæringer på AU og betydningen for uddannelseskvaliteten.  

Der er mulighed for at fremsætte yderligere forslag: Ingen fremsætter yderligere forslag. 

 

Spørgsmål/kommentarer: 

Det ligger allerede klart, at der på mødet vil blive stillet spørgsmål om fremdriftsreformen.  

Statsrådet lægger op ti,l at nedskæringer på AU har størst betydningen for os alle sammen.  

Jura støtter op om tredje forslag.  

Man skal nok overveje, hvad man kan få ud af at stille spørgsmål til nedskæringer lige nu. Der kan dog være kvaliteter i 

spørgsmålet om prioritering.  

Besparelser er generelt noget der er interessant. Studiemiljøet er dog et vigtigere emne. Der er pladsmangel på nogle 

studier. 

Artsrådet: Det vil være hensigtsmæssigt hurtigst muligt at deltage i debatten om besparelser. Vi ved det vil få 

konsekvenser for os. Besparelser er et akut problem.  

Psykologi: Vigtigere med besparelser på AU. 

Artsrådet: Taler for at der tales om nedskæringer. Da det lige nu er et emne, der fylder meget på Arts.  

 

1. afstemning (alle kan stemme på alle forslag) 

1. Prioritering af undervisning 17 

2. Studiemiljø 8 

3. Nedskæringer på AU og betydning for uddannelseskvaliteten 21 

 

2. afstemning (man kan kun stemme én gang) 

1. Prioritering af undervisning 7 

3. Nedskæringer på AU og betydning for uddannelseskvaliteten 19 

(ingen blanke stemmer) 

 

Nedskæringer på AU og betydning for uddannelseskvaliteten er derfor valgt som emne. 

 

Der skal nu vælges en person, der skal med på mødet. 

Kirstine Pedersen (Artsrådet) stiller op. 

Kirstine er valgt pr. akklamation. 
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Pause 

I pausen indleveres der et mandat fra Artsrådet. 

 

2.2 Workshops (Bilag 3) (O+D) 

Der er tre workshops jf. bilag.  

 Ny-på-PK 

 KAMPUS-workshop 

 Workshop om institutionsakkreditering på AU 

 

3.  Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

Der opfordres til tilmelding til politikkonferencen. Man kan tilmelde sig til Sarah selvom tilmeldingsfristen er 

overskredet. Mandag afholdes forberedende møde. Alle hentes i bus, der kommer fra København. fredag. 

Den 14.-15. maj afholdes debattørkursus. Et todages kursus der skal forbedre os som debattører. På sociale medier, 

læserbreve og mundtlige debatter. Der kommer eksterne undervisere samt to repræsentanter fra DSF som holder 

oplæg. 

Northside er i år den 17.-19.juni. Kirstine fortæller om SR på Northside. Vi har tre barer i år. Man skal have to 

barvagter af 8 timer hver. Tilmelding foregår til Kirstine. Alle kan søge. Deadline for alle 27. april. 

FU har brugt tid på udspil til implementering af fremdriftsreform som ledelsen er kommet med. Der er sendt et notat 

ud, der beskriver modellen med SR syn på udspillet. Hvis man ønsker mere information kan Mads kontaktes. 

Høringsperiode til 11. april. D. 19. april vil ledelsen tage endelig stilling.  

 

3.2 AUPUS (O) 

Lieve fortæller om hvad AUPUS er. Det interne politiske udvalg.  

Der er afholdt et bestyrelsesmøde i år. Fremdriftsreformen er blevet diskuteret. 

Der kommer temadrøftelser f.eks. om ansættelser. Man kan også bare komme på maillisten, hvis man ønsker det. 

   3.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) 

Der er 4 ledige pladser i AUPUS. 

4 stiller op på mødet og er alle valgt pr. akklamation. 

Tine Karbo Schnetler, Line Dam, Michael Bohn Søndergaard, Nanna Winther. 

 

3.3 LUPUS (O) 

Sune fortæller om LUPUS. Der er primært snakket om politikkonference. De skal til at kigge på alt Studenterrådets 

vedtagende politik. Den 27. april er der møde. 

   3.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) 

5 ledige pladser. 

Søren Sørensen og Sana stiller op.  

 

3.4 KAMPUS (O) 
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Kirstine fortæller om KAMPUS. Det nye udvalg i SR der udelukkende beskæftiger sig med kampagner. Man er selv med 

til at forme, hvordan KAMPUS skal være. Lige nu er fokus på forårskampagnen. Synlighed som den ene del (skal ud og 

fortælle om SR i kantinerne). Anden del kommer til at handle om SU. 

   3.4.1 Indsupplering til KAMPUS (B) 

Der er ikke begrænsning på hvor mange medlemmer der kan være i KAMPUS. 

Tre stiller op på mødet og er alle valgt pr. akklamation. 

Tine Karbo Schnetler, Hans Hallmann, Nanna Winther.  

 

3.4 Valgkommissionen (O) 

Nanna fortæller om valgkommissionen. Der er afholdt workshopdag med brainstorming, uddelegering af 

ansvarsområder. Vil gerne fastholde gode resultater fra tidligere år. Vil gerne have mere fokus på de lokale valg. Vil 

sikre større overensstemmelse mellem de tre valgkampagner. Generelt sørge for mere information omkring selve valget. 

Information på video vil blive udarbejdet om hvad der sker i unibestyrelsen. Der arbejdes også på at lave en anden 

video om hvordan hele valgsystemet er bygget op. Tredje video skal være med kendte mennesker som tidligere har gået 

på AU, der fortæller om valget.  

Frist den 1. juli for ansøgninger til at blive spidskandidat. Arbejder på at kortlægge hvornår alle fagråd konstituerer 

sig i løbet af året.  

 

3.5 Fagrådsrunden 

Arts: Planlægger deres forårskampagne. Planlægger Artistisk Festival den 21. april. Alle er velkomne. Det diskuteres 

hvordan de mindre fag på fakultetet skal håndteres. Samarbejde på tværs af fag for ikke at skulle lukke fag diskuteres 

meget for tiden. 

Oecon: Ingen til stede. 

Statsrådet: Har arrangeret stressarrangement. Alle må komme med. Den 29. april med fokus på psykisk studiemiljø. 

Julefrokost afholdes lørdag. Man er velkommen til at komme forbi.  

Psykrådet: Lige haft konstituerende Psykrådsmøde. Der arbejdes på en ny uddannelse, hvor psykologi kobles med 

erhvervsøkonomi. Fokus på frivilligarbejde.  

Jurrådet: MJ: Været på forårstur til Silkeborg for at vise jurister alternative jobmuligheder for dem. Der afholdes 

juristens arbejdsområde (rettet mod 1. årsstuderende). Jurrådet afholder årets underviser. Kursus i lejeret afholdes. 

Der afholdes tour de gang. I studienævnet gennemgås fremdriftsreformen, med fokus på at der skal være fleksibilitet for 

kandidatstuderende. AJ: Ingen til stede. 

ABC: Ingen til stede. 

CC: Venter på hvad der sker på instituttet, om de skal deles op eller ej. Afholdt forskellige events; Masterclass, 

Morningclass, Storeklagedag nu med ros. 

Medicinerrådet: Får nyt foreningshus. Snakket om hvorvidt der skal begrænsning på, hvor mange der må være i 

medicinerrådet. Har nogle ekstra penge stående, som de er ved at finde ud af hvad skal bruges på. Har fået lov til at 

ansætte en studerende til at skrive kalender hvert semester. Arbejder på at skabe penge for at komme på konference i 

Barcelona til august. Har kigget på klinikfordeling af studerende.  

MFSR: Skal have første møde efter konstituerende møde. Skal til at rekruttere nye medlemmer.  
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BFU: Ingen til stede. 

RIA: Afholdt generalforsamling. Har fået nyt logo. Har fået valgt en ny struktur. Valgt ny bestyrelse. Kommer til at 

arbejde med PR på det nye navn og logo. Planlægger aktivfest for de aktive i udvalgene.  

MoGenS: Holdt arrangement for 3. årsstuderende som skal til at skive bachelor. Litteratursøgningskursus. Prøver at få 

bedre miljø mellem undervisere og studerende.  

IGOR: En stille periode. Er i deres bestyrelse ramt af stress. Generalforsamling afholdt marts. Ved at lave hjemmeside. 

Har planer om at afholde en karrieredag for geosciencestuderende. 

SJUS: Ingen til stede. 

 

3.6 Andre 

Lieve fortæller om hvad de har lavet i bestyrelsen. Har bl.a. snakket om AU’s kvalitetssikringssystem. Håndtering af 

besparelser. Hvis man gerne vil have besøg af Sarah eller Lieve og have dem ud og fortælle om deres arbejde i 

bestyrelsen, så må man meget gerne kontakte dem direkte. 

 

   3.6.1 Dirigentinstitutionen forretningsorden (Bilag 4 Skriftlig orientering) 

   3.6.2 Forretningsudvalgets forretningsorden (Bilag 5 Skriftlig orientering) 

   3.6.3 Forretningsorden for valgkommissionen (Bilag 6 Skriftlig orientering) 

   3.6.4 Forretningsorden for AUPUS (Bilag 7 Skriftlig orientering) 

   3.6.5 Forretningsorden for LUPUS (Bilag 8 Skiftlig orientering) 

 

4. Evt. 

Der er ros til, at der var god tid til workshops denne gang. 

 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 

 


