
 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

   1 

 

 

 

KONSTITUERENDE 

FÆLLESRÅDSMØDE 
 

 

 

 

3. UDSENDELSE  

STUDENTERNES HUS 

Richard Mortensen Stuen 

17.15 

23. FEBRUAR 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sr.au.dk/


 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

   2 

 

Indhold 

 

Tidsplan frem til det konstituerende møde ______________________________________ 

Dagsorden _________________________________________________________________ 

Valg til Dirigentinstitutionen (Bilag 1) ______________________________________________ 

Forslag til forretningsorden for Fællesrådet 2017 (Bilag 2)____________________________ 

Referat fra ordinært fællesrådsmøde d. 08.12.2016 (Bilag 3) _____________________ 

Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2016 (Bilag 4) _____________________ 

Forslag til arbejdsplan for rådsåret 2017 (Bilag 5+6) __________________________________ 

Forslag til kommissorier for politisk(e) udvalg (Bilag 7) ________________________ 

Forslag til retningslinjer for Den Kritiske Revision (Bilag 8)___________________________ 

Forslag til honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg (Bilag 9) _______________________ 

Valg til Forretningsudvalget (Bilag 10-17)______________________________________________ 

Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (Bilag 18) ___________________________________ 

Valg af mindst 2 kritiske revisorer (Bilag 19) _____________________________________ 

Valg af medlemmer til Studenterfonden af 1963 (Bilag 20) __________________________ 

Valg af 2 medlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse (Bilag 21) ___________________ 

Valg af medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (Bilag 22) __________ 

Valg til de politiske udvalg (Bilag 23) _____________________________________________ 

Bemærkning omkring diverse valg (Bilag 24) ___________________________________________ 

Revision af servicestrategien (Bilag 25) _____________________________________________ 

Studenterpolitisk forum (Bilag 26) __________________________________________  

 

 

side 3 

side 4-5 

side 6 

side 7-9 

side 10-16 

side 17 

side 18-27 

side 28-35 

side 36 

side 37 

side 38-49 

side 50 

side 51 

side 52 

side 53 

side 54 

side 55 

side 56 

side 57-60 

side 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

   3 

 

Tidsplan frem til det konstituerende fællesrådsmøde 

 
Kære Fællesråd. 

 

Hermed indkalder den afgående Dirigentinstitution til konstituerende fællesrådsmøde d. 23. februar 

2017.  

 

Med første udsendelse fulgte, jf. Fællesrådets forretningsorden for rådsåret 2016, et udkast til 
forretningsorden for rådsåret 2017. Desuden er der bilag omkring de forskellige valg samt bilag til 

indkommet forslag omkring honorar til Forretningsudvalget. Med anden udsendelse var et udkast til 
Studenterrådets Forretningsudvalgs beretning, Studenterrådets arbejdsplan, kommissorier for 
politiske udvalg også kommet med ud. 

 
Med denne udsending er der kommet ændringsforslag til arbejdsplanen og indstillingen til 

forretningsudvalgs honorar.  
 
Det er jf. Statuttens Appendiks C stadig muligt at opstille ved at meddele sit kandidatur på mødet. 

Ønsker man at opstille in absentia skal opstillingen dog være skriftlig (det er således ikke muligt at 
få en anden person til at meddele ens kandidatur på mødet).  

 
Ændringsforslag til arbejdsplanen, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt. indkomne forslag 
kan, jf. forretningsordenen, ikke længere indsendes. Der kan ikke stilles ændringsforslag på det 

konstituerende fællesrådsmøde.       
 

Der er også kommet to ekstra punkter på til dagsorden siden første. Revision af servicestrategien og 

valg af emne og fællesrådsrepræsentant til studenter politisk forum. 

 

Tidsplanen frem til det konstituerende fællesrådsmøde: 

Torsdag d. 23. februar: konstituerende fællesrådsmøde  

 

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

 

Vi, i den afgående Dirigentinstitution, glæder os meget til at se jer til det første møde i det nye 

rådsår. 

 

Venlig hilsen 

Dirigentinstitutionen  

mailto:dirigent@sr.au.dk


 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

   4 

 

17.15 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 – 17.40 

 

 

 

 

 

17.40 – 18.40 

 

 

 

 

 

 

18.40 – 19.20 

 

19.20 – 20.15 

 

 

 

 

 

 

 

20.40 – ???? 

 

 

 

 

Foreløbig dagsorden til konstituerende Fællesrådsmøde d. 23.02.2017 

Torsdag d. 23.02.17 kl. 17.15-22.00, Studenternes Hus, Richard Mortensen stuen. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Konstituering  

1.2 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2017 (O) 

1.3 Valg af stemmetællere (O+B) 

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

     1.4.1 Valg af Chefdirigent  

     1.4.2 Valg af Førstedirigent  

     1.4.3 Valg af Andendirigent  

 

2. Formalia 

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 2) 

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 08.12.2017 (O+D+B) (Bilag 3) 

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

 

3. Årsrapport og beretning 

3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O) 

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2016 (O) (Bilag 4) 

3.3 Den Kritiske Revisions beretning (O) 

3.4 Godkendelse af Studenterrådets årsrapport (O+D+B) 

3.5 Godkendelse af Forretningsudvalgets beretning (O+D+B) 

 

Pause 

 

4. Retningslinjer for rådsåret 2017 

4.1 Tidsplan for budget revision for 2017 og 3-årige budgetter (O) 

4.2 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2017 (O+D+B) (Bilag 5) 

4.3 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 6) 

4.4 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 7) 

4.5 Indkomne forslag 

     4.5.1 Honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg (O+D+B) (Bilag 8) 
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20.15 – 21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00-21.45 

 

 

 

21.45 – 21.55 

 

21.55 – 22.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Valg 

5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 9-16) 

     5.1.1 Valg af Studenterrådets Formand  

     5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstformand  

     5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg  

5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 17) 

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 18) 

5.4 Valg af 4 medlemmer til Studenterfonden af 1963 (O+B) (Bilag 19) 

     5.4.1 Valg af formand til Studenterrådets Studenterfonden af 1963 

     5.4.2 Valg af 3 menige medlemmer til Studenterrådets Studenterfonden af 1963 

5.5 Valg af 2 medlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse (O+B) (Bilag 20) 

5.6 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 21) 

5.7 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 22) 

5.9 Skriftlig orientering af tidligere valg, som ikke afholdes i år (O) (Bilag 23) 

 

6. Sager til behandling 

6.1 Revision af servicestrategien (O+D+B) (Bilag 24) 

6.2 Valg til studenter politisk forum (O+D+B) (Bilag 25) 

 

7. Evt. 

 

8. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 1: Valg til Dirigentinstitutionen 

 

Dirigentinstitutionen har til opgave at lede møderne i Fællesrådet, fortolke bestemmelserne i 

statutten, værne om statuttens ånd, sikre den demokratiske praksis samt foruden at forberede 

fællesrådsmøderne i samarbejde med Forretningsudvalget. Dirigentinstitutionen består af 3 

dirigenter: en Chefdirigent, som leder fællesrådsmøderne, en Førstedirigent, som tiltræder ved 

Chefdirigenten forfald, og en Andendirigent, som tiltræder ved Chef- og Førstedirigentens forfald. 

Foruden overnævnte opgaver står dirigenterne samlet set for at forberede fællesrådsmøderne og 

fortolke spørgsmål til statutten. En af de 3 dirigenter er samtidig formand for Valgkommissionen; 

ofte Førstedirigenten. Medlemmer af Dirigentinstitutionen må ikke holde mandater i Fællesrådet 

eller bære mandat i Forretningsudvalget. 

 

Alle pladser er på valg. 

 

Spørgsmål til Dirigentinstitutionen kan rettes til Kåre. 

Kåre Koch Rønnow: Tlf: 27 24 77 38. Mail: Dirigent@sr.au.dk  
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Bilag 2: Forslag til forretningsorden for Fællesrådet 2017  

 

§ 1 Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes med 4 ugers varsel af den afgående 

Dirigentinstitution til afholdelse ultimo februar.  

 

Stk. 2 Med indkaldelse skal følge en tidsplan for udsendelser frem til det konstituerende møde, 

herunder forskellige frister, samt udkast til forretningsorden for Fællesrådet.  

 

Stk. 3 Udkast til Studenterrådets arbejdsplan, Studenterrådets Forretningsudva lgs beretning, 

kommissorier for politisk(e) udvalg, evt. indkomne forslag, samt indkomne skriftlige opstillinger til 

Studenterrådets organer udsendes senest 2 uger før mødet.  

 

Stk. 4 Ændringsforslag til arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt. indkomne 

forslag skal sendes til Chefdirigenten senest 7 dage før mødet, og udsendes til Fællesrådet senest 5 

dage før det konstituerende møde.  

 

Stk. 5 Der kan ikke stilles ændringsforslag til arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg og 

evt. indkomne forslag på det konstituerende fællesrådsmøde.  

 

§ 2 Fællesrådets ordinære møder afholdes løbende over året ud fra en af Fællesrådet vedtaget 

mødekalender, dog tilstræbes det, at der ikke afholdes møder i perioderne juni-august og december-

januar.  

 

Stk. 2 Det afholdes mindst 2 møder pr. semester.  

 

Stk. 3 Møderne indkaldes skriftligt af Chefdirigenten med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal 

indeholde en dagsorden for mødet, samt relevante bilag. Indkaldelsen offentliggøres og sendes til 

samtlige medlemmer af Studenterrådets organer. Samtidig hermed bekendtgøres dagsordenen for de 

studerende.  

 

Stk. 4 Sammen med indkaldelsen udsender Chefdirigenten udkast til procedure for behandling af 

sager til behandling. Herunder om, der kan stilles ændringsforslag på mødet mv.  
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Stk. 5 Det bør tilstræbes at medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalgs ikke er bærer mandat 

i Fællesrådet.  

 

§ 3 Fællesrådets møder er offentlige og alle studerende ved Aarhus universitet har taleret.  

 

Stk. 2 Dirigenten kan fastsætte nærmere regler for talerettens udøvelse, såfremt det skønnes 

nødvendigt.  

 

Stk. 3 Begrænses taleretten eller fratages en fremmødt personer denne, håndhæves dette af 

dirigenten. Tilsidesættes dirigentens håndhævelse, kan personen efter to advarsler bortvises fra 

mødet.  

 

§ 4 Dirigenterne fastsætter afstemningsprocedurer mv.  

 

Stk. 2 Ved personvalg benyttes dog altid skriftlig afstemning  

 

§ 5 Enkelte punkter på dagsordenen kan efter Fællesrådets beslutning behandles for lukkede døre, 

hvorved alene medlemmer af Fællesrådet, Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen 

samt Den kritiske revision har adgang. Fællesrådet kan invitere andre parter i en given sag til 

behandlingen af punktet.  

 

§ 6 Studenterrådets Sekretariatsleder er Fællesrådets sekretær og ansvarlig for at skrive referat.  

 

Stk. 2 Referatet af Fællesrådsmødet skal udover en beretning om de afholdte forhandlinger 

indeholde en angivelse af de tilstedeværende, ordlyden af de på mødet trufne beslutninger samt 

angive samtlige afstemningsresultater.  

 

Stk. 3 Udkast til referatet offentliggøres med næste Fællesrådsindkaldelse til samtlige af 

Fællesrådets mandatbærere, Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen samt Den 

kritiske revision.  
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Stk. 4 Referatudkastet forelægges Fællesrådet til godkendelse, hvorefter Sekretariatsleder 

foranlediger et referat af det på mødet godkendte offentliggjort for de studerende.  

 

§ 7 Forretningsordenen kan kun ændres på et fællesrådsmøde med kvalificeret flertal jf. appendiks 

D. 
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Bilag 3: Referat Fællesrådsmøde d. 8. december 2016 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1. Navnerunde, konstatering af quorum og mødets lovlighed (O) 

Mandatbærere: 

Daniel Slater (ARTSrådet), Carina Nielsen (ARTSrådet), Søren S. Sørensen (ARTSrådet), Mads R. Jensen 

(ARTSrådet), Ditte Marie Thomsen (ARTSrådet), Rebecca Østvand (ARTSrådet), Maria Møller (ARTSrådet), 

Krestina V. Christensen (ARTSrådet), Line Dam (ARTSrådet), Jannik Wiggers (ARTSrådet), Emil Outzen 

(Oeconrådet), Hans Hallmann (Statsrådet), Sofie Tram Pedersen (Statsrådet), Asger Graversen (Psykrådet), 

Johanne Hansen (Jurarådet), Tine Schretter (Communication Council), Majuran Penhpan (Medicinerrådet),  

Julius Hvidt (Medicinerrådet), Kasper Langgaard (MFSR), Sune Koch Rønnow (MFSR), Lauge Hoger 

(MFSR), David Bækby Harborg (BFU), Andreas (RIA), Rasmus Riis (RIA), Dannie Lehmann (RIA), Michael 

Søndergaard (MoGenS). 

 

Tilstedeværende uden mandat: 

Kristina Bjerg Pedersen (Ak.Råd. for Odontologi), Søren Fauerskov (Statsrådet),  Rikke Rode (FU), Esben 

Andersen (Statsrådet), Sara Lentz Jørgensen (Statsrådet), Hanna-Louise (FU), Nana Christiansen (BFU), 

Niels Hvingelby (Oeconrådet), Mads H. Jørgensen (FU), Sarah Yde Junge (Statsrådet/Bestyrelsen), Niklas S. 

H. Knoth (RIA), Kåre Koch Rønnow (Chefdirigent), Nanna Winther (1. dirigent), Jens Thestrup Toft (2. 

dirigent). 

 

21 mandater til stede fra fire fakulteter, og derfor er quorum konstateret. Flere mandater kom til senere på 

mødet. 

 

1.2. Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 3. november (O+D+B)  

(Bilag 1) 

Ingen bemærkninger til referat, som derfor er godkendt. 

 

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

Punkt 2.5 rykkes frem som punkt 2.1 og efterfølgende punkter nedrykkes i overensstemmelse.  

Punkt 2.7 om Studenterrådet næste år med bemærkninger om FU og Dirigentinstitutionen indføres. 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Delfinens fremtid 
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Delfinen introduceres af Emil. Der er planer om en alternativ udgivelse af Delfinen grundet finansielle 

vanskeligheder. En digital form foreslås. Delfinen vil som følge deraf ikke udkomme i februar 2017. FU 

efterspørger mandat fra Fællesrådet til at afsøge mulighederne for Delfinen fremadrettet.  

Sarah kommenterer: Delfinen indgår i SR’s kontrakt med AU. Hvordan stemmer forslaget overens med den 

kontrakt? 

Mads: Har ikke snakket med AU endnu. Lader dog ikke til at være et problem, men det skal selvfølgelig 

afklares. 

 

Der gives af Fællesrådet det efterspurgte mandat til FU. 

 

(Mandat udleveret kl. 18.42 til Lauge fra MFSR.) 

 

2.2 Budget for 2017 (Bilag 2) (O+D+B) 

Dette er et ret midlertidigt udkast til budgettet, som skal revideres tidligt i 2017. Salgsarbejde skal 

omstruktureres, som har givet anledning til usikkerhed. 2017 vil have færre indtægter, som der derfor er 

budgetteret konservativt med. Har forsøgt at tage højde for dette men stadig med fokus på et højt 

aktivitetsniveau. Vil dog ikke love ting, der ikke kan holdes af praktiske og finansielle årsager.  

 

Har budgetteret med kontraktværdien for fast tilskud snarere end det faktiske beløb. 

Statstilskud er baseret på stemmer ved univalg og er derfor højere grundet et godt valg i år. 

Danmarks Største er opjusteret, da man her vil forsøge at tjene flere penge end hidtil. Er dog ikke klar med 

et konkret forslag om den fornødne ændring af servicestrategi endnu. 

 

Delfinen er negativ grundet investering i ny strategi, som gerne på sigt skulle betyde, at der ikke tabes penge 

på Delfinen. 

Northside er højere grundet en forventning om et højt antal frivillige på festivallen. 

Plakatservice er 0. Forbundet med usikkerhed. 

Studenterhåndbogen er forbundet med store omkostninger især til oversættelse og annonce. Forventer at 

kunne gøre oversættelser billigere. 

Studiekalender, der var den tidligere sælgers ”projekt”, afskaffes.  

Studiemesse skal omstruktureres, og der budgetteres konservativt med indtægterne som følge af usikkerhed 

og øgede omkostninger til den omstrukturering. 

Kursusvirksomhed skal op at køre. Ikke en stor post, men koster alligevel.  
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Honorarer i forbindelse med Delfinen har været budgetteret for højt. Nedjusteret.  

FU’s vederlag. Ingen bemærkninger. 

Løn til Sekretariat. Den faste grafiker afskaffes, og det dækkes på freelancebasis i stedet af hensyn til 

optimering af omkostninger. 

 

DSF-kontingent. Lidt lavere grundet dimensionering og færre studerende på AU. 

”Diverse bidrag” er medlemsskaber af div. organisationer. 

 

Forplejning til FR er skruet op, da der tidligere er brugt flere penge end budgetteret.  

Politiske udvalg er holdt ens trods oprettelsen af et ekstra udvalg i form af KAMPUS. 

Social indsats sat ned af sparehensyn. Ikke en stor post, så der går ikke meget tabt. 

Transport er nedjusteret, da man tidligere ikke har brugt alle pengene. 

 

Markedsføring er sat markant ned, da man tidligere ikke har brugt de budgetterede penge. Nedjusteres også 

da man her effektivt kan spare. 

Esben: Vil der ikke være yderligere udgifter som følge af Toms fyring og resulterende selvmarkedsføring?  

Svar: Nej. 

 

Kampagner er skåret lidt ned, hvilket gør lidt ondt, da det er en af SR’s kerneaktiviteter. 

Aktivitetspuljen kører skidt, og der kigges på en omstrukturering, så sekretariatet driver det. 

Politikkonferencen er opjusteret, da det i 2017 holdes i Aarhus, som er forbundet med udgifter til 

arrangeringen. 30.000 er dog ikke nok. 

Univalg er skåret ned, men det burde kunne holdes inden for budget grundet resultat 2015 af lignende beløb. 

 

Operation dagsværk er sløjfet. Nice to have-ting, der kan spares væk. Kan evt. genindføres, når økonomien 

ser bedre ud. 

 

Konsulentbistand forventes ikke at være stor trods en ekstraordinær udgift i 2016. 

Rengøring i køkkenet er afskaffet af sparehensyn. 

Telefon vedrører gruppe-SMS-tjeneste, som er opsagt grundet manglende benyttelse. 

Esben: Hvad overvejes ift. rengøring? Svar: Mads overvejer, at det nye FU selv skal gøre det.  

 

Tal for egenkapital 2017 kommer ikke til at passe. Skyldes forliget med tidligere sælger, der skal have 

udbetalt tilgodehavende penge af SR. Ca. 270.000 kr. inkl moms. Momsbeløbet betales ikke i praksis men 

modregnes. Altså 215.000 kr. i praksis. Tages af egenkapital, da det vedrører ting tilbage i tiden. Det skal 
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afklares helt med revisor, hvordan det bedst noteres i regnskabet. Egenkapital kommer ned omkring 

800.000. 

 

Budgetterer alt i alt med et ret stort underskud, som dog forventes at kunne forbedres i løbet af 2017. Skyldes 

at man ikke vil gå på kompromis med aktivitetsniveauet. 

Esben: 2 ting: Vil FU lægge op til, at hvis indtægter er højere end forventet, at det skal gå til bundlinjen eller 

til aktiviteter. Svar: Det er der ikke endegyldigt taget stilling til, men det skal formentligt bruges til at dække 

underskud. 

2. ting: Det er vedtaget, at SR skal have egenkapital tilsvarende AU-tilskud. Skal nedjusteringen være 

permanent? Svar: Nej, det er et midlertidigt slag. Man vil arbejde med at bringe den op igen over en 

årrække. 

 

Emil: Vil rigtigt gerne høre FR’s tanker om det. Et underskud på 100.000 er trods alt ret mange penge og er 

mere, end de fleste fagråd har i alt. Er det okay, eller skal pengene findes på en facon? 

Treårigt budget er ændret til etårigt grundet store forandringer i SRs indtægter, skruktur og udgifter i denne 

tid. Ville ikke give mening at opstille ting, vi ikke ved noget om. 

 

Sune: Hvorfor er der ikke brugt forecast for 2016? Andet spørgsmål: Hvordan forholder det sig med 

servicestrategi og treårigt budget [i henhold til indsendte forslag]? 

 

”FU forpligtes til at lave et tidsskema for revisionen af service og vedtagelse af et nyt 3 års budget 

til det konstituerende møde. Hele processen forsøges færdiggjort inden sommeren 2017.  

Stiller: MFSR 

Motivation: Det giver fint mening, at afskedigelsen af den salgsansvarlig medfører store ændringer, 

og det er fint, at det tager tid. Men vi må 3 års budgetter er vigtige og det er vigtigt, at vi revidere 

servicestrategien før vi revidere budgettet.” 

 

Svar på nr. 1: Gav ikke mening at sætte op i stedet for statusregsnakbet til og med september. En forecast 

ville være forbundet med for stor usikkerhed til, at det ville være et praktisk redskab. 

 

Ændring af servicestrategi er ikke på bordet nu, men vil skulle tages op på et senere møde.  Man kan godt 

holde sig inden for servicestrategien ved at nedjustere i senere år. 

 

Michael fra MoGenS svarer Emil: Vigtigt at SR stadig laver det, de skal. Underskud er en ærgerlig 

konsekvens. Man kan håbe på, at det bliver bedre. 
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Esben: Statsrådet er kede af, at det ser sådan ud, men forstår de valg, der er blevet truffet, og støtter 

overvejende op om det. Ærgerligt med Operation dagsværk. Fornuftigt, at aktiviteterne bibeholdes.  

 

Sune: Man får et underskud. Sådan er det. Det er dog penge, der kan tjenes ind igen inden for en overskuelig 

tidsperiode. Sune er lidt kritisk over for manglen på treårige budgetter, da det resulterer i en manglende 

fornemmelse for udvikling over tid. SR’s indsigt i økonomien hindres pga. dette ”tab”. Det er svært at se, 

hvor vi kommer hen. 

Mads svarer: Helt reelle bekymringer. Det treårige er fravalgt, da man ikke følte, at der kunne gives et 

meningsfuldt bud på det. 

 

Esben kan godt se meningen med at holde sig fra rent gætværk i henhold til de treårige budgetter. 

 

Michael fra MoGenS: Har man mht. Delfinen nogen idéer om, hvorvidt der stadig skal være annoncer og i 

så fald hvad det vil indbringe? Er afskaffelsen af grafikeren fornuftig grundet en helt ny platform til 

udgivelsen, som vil kræve meget arbejde? 

Svar: Annoncer vil formentligt give en mindre indtjening end hidtil. Efter etableringen af webplatform er der 

få udgifter forbundet med at holde det kørende. De 50.000 er tænkt som en investering i den platform.  

 

Emil: Synes at forslaget om treårige budgetter inden sommer 2017 er fint, hvor man forhåbentligt ved lidt 

mere og derfor kan lave mere præcise budgetter. Revidering af servicestrategi bliver kigget på senere. 

 

Sune svarer til Esben: Budgettering handler ikke om gætteri men om målsætninger i fremtiden. 

Sune er kritisk overfor Studiemessen, da det ser ud til at gå i underskud. 

 

(Der udleveres kl. 19.33 to mandater til Medicinerrådet (Julius og Majuran) og ét mandat til MFSR 

(Kasper)). 

 

FU indstiller, at der kan afviges 10.000 på enkelte poster men ikke mere end 50.000 i alt i budgettet. Samme 

ramme som nu. 

 

Der stemmes om MFSRs forslag (se ovenfor): Vedtaget enstemmigt. 

 

Der stemmes om budgettet: Vedtaget med to blanke stemmer og ingen nej-stemmer. 
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2.3 Nedsættelse af Kommissorieudvalg (Bilag 3) (O+D+B) 

Kåre præsenterer Kommisorieudvalget, som sætter rammer for de enkelte udvalg og deres kompetencer. 

Kåre sidder som formand. Derudover Emil fra FU, Michael fra AUPUS, Sune fra LUPUS, Tine fra 

KAMPUS. 

FR skal vælge tre: Line Dam, Ditte Marie Thomsen og Daniel Slater stiller op og vælges. 

 

2.4 Rettelse af stavefejl i statutten (Bilag 4) (O+D+B) 

Bilag sendt ud. Rettelser gennemføres, da ingen mandatbærer modsiger ændringerne. 

 

2.5 Flytning af fagrådshyttetur (Bilag 5) (O+D+B) 

Andreas præsenterer: Flyttes til foråret men kender endnu ikke præcist tidspunkt. Se bilag. 

Godkendt. 

 

Spørgsmål: Kan flytningen lægge unødigt pres på det nye FU? Andreas svarer: Nej, snarere det gamle FU.  

 

(Der udlveres kl. 19.42 ét mandat til Jurarådet (Johanne)). 

 

2.6 AUPUS til indsupplering (Bilag 7) (O+D+B) 

Emil præsenterer: Sana, Sune og Joachim fra ABC trækker sig, så der skal findes to nye. Der er kun 2 -3 

møder tilbage. De valgte er: Rikke, Søren F. og Johanne. 

 

2.7 SR næste år. 

Sana præsenterer FU, der er den daglige ledelse og består af 7 medlemmer med formand, næstformand og 5 

menige medlemmer. Kom og prik til Sana eller Mads, hvis man vil høre mere om opgaverne uanset om man 

ønsker at stille op eller ej. 

 

Kåre præsenterer dirigentinsitutionen, som leder møder, skriver udsendelser og tolker statut. Kåre uddyber 

gerne senere. Daniel spørger, om dirigenter automatisk er medlem i andre udvalg. Svar: Ja (blandt andet 

kommisorieudvalg og valgkommisionen), men det er ikke fastlagt hvem i dirigentinstitutionen. 

 

3 Meddelelser 

3.2 Forretningsudvalget (O)  

Sana præsenterer. Har haft travlt med valg. Har ansat ny bogholder og ny projektleder for Danmarks 

Største. Bogholder Senia. Tobias er ny projektleder for Danmarks Største. Kom og hils på dem.  



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

  
 16 

 

Har travlt med forslaget vedr. dobbeltuddannelse. Leder efter cases, der kan fremhæves. 

Demonstration i København d. 18. december. SR sender folk afsted. Prik til Sana, hvis man vil med. SR 

betaler. 

Holder julehygge på onsdag kl. 16 med risengrød osv., hvor man også kan sige tak for i år.  

 

3.3 AUPUS (O)  

Emil præsenterer. Holder juleafslutning på tirsdag. Ellers går det som sædvanligt. Der holdes seminar for 

SN og AR i februar på Sandbjerg Gods. 

 

3.4 LUPUS (O) 

Sune præsenterer. Holder bedre møder end AUPUS. Har lige diskuteret elitepolitik. Har besluttet 

finansieringspapir om lokal vs. central finansiering. 

 

3.5 KAMPUS (O) 

Er færdige for i år. Tak for arbejdet. Der er julehygge sammen med AUPUS på tirsdag.  

 

3.6 Fagrådsrunden (O) 

Springes over efter Fællesrådets ønske grundet tidsmangel. 

 

3.7 Andre 

Intet. 

 

4 Evt. 

Intet. 

 

5 Mødeevaluering (uden for referat) 

6 Juleafslutning og hygge med mad 

6.2 Opdatering på univalg under maden (O) 
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Bilag 4: Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2016 

 

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

beretningen. 

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

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

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

Fællesrådsmød.
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Bilag 5: Forslag til arbejdsplan for rådsåret 2017 1 

 2 

Arbejdsplan 2017 3 

1: Indledning 4 

Denne arbejdsplan har til formål at skitsere, hvad Forretningsudvalget skal beskæftige sig med i Rådsåret 5 

2017. Teksten er ikke udtømmende, men vil benævne Studenterrådets vigtigste prioriteter. Arbejdsplanen 6 

er opdelt i tre sektioner: Politiske prioriteter, organisatoriske prioriteter og eksterne samarbejder. Desuden 7 

findes slutteligt en oversigt over strategier, der binder Forretningsudvalgets arbejde.  8 

Mange uforudsete sager forventes dog at dukke op i løbet af året, og i dette tilfælde vil Forretningsudvalget 9 

til alle tider forpligte sig til at handle i tråd med beslutninger truffet af Fællesrådet, vedtagne politikker, 10 

holdninger udtrykt af de politiske udvalg eller Studenterrådets ånd. 11 

2: Politiske prioriteter 12 

2.1: AU-interne prioriteter 13 

Revision af fremdriften 14 

Vigtige uddannelsespolitiske emner går ofte på tværs af rådsår, og flere emner i 2016 vil derfor fortsat være 15 

øverst på dagsordenen. I 2016 skulle Aarhus Universitet (AU) implementere sin egen udgave af 16 

fremdriftsreformen, og med et år på bagen skal den valgte model nu evalueres. Førsteprioriteten er fortsat 17 

en afskaffelse af reformen, og lejligheden skal Forretningsudvalget derfor bruge til at sætte fokus på 18 

reformens mange skadelige effekter, hvorfor vi vil kæmpe for ethvert tiltag, der kan lempe reformen. 19 

Opfølgning af studiemiljøundersøgelsen 20 

I 2016 gennemførte AU den lovpligtige studiemiljøundersøgelse, i forhold til hvilken Studenterrådet 21 

arbejdede både med input til undersøgelsens udformning samt indsamlingen af besvarelser. Resultaterne 22 

af undersøgelsen udgives i løbet af foråret 2017, og i den anledning skal Forretningsudvalget arbejde for, at 23 

der bliver handlet på de eventuelt kritiske punkter, der viser sig. Dette kan være sig gennem kampagner, 24 
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artikler i Delfinen, formidling af resultaterne eller aktiviteter, der forventes at afhjælpe identificerede 25 

problemer. 26 

Elite og talent 27 

Svingdøren i ministeriet har ikke alene sendt ministre ud igen, men emnerne talent og elite er også 28 

forsvundet i den politiske debat. Flere fakulteter er imidlertid begyndt at kigge på forskellige tiltag, hvorfor 29 

Forretningsudvalget i samarbejde med de lokale fagråd vil sørge at blande sig aktivt i udformningen af disse 30 

initiativer, således at det ikke fører til en generel forringelse af den almene undervisning og forskerkontakt, 31 

eller at forløbene bliver afgrænsede på arbitrære parametre. 32 

Besparelser 33 

I 2017 vil AU fortsat være underlagt grønthøsterbesparelsen på 2%, hvilket alt andet lige skal findes i 34 

universitetets budgetter. Forretningsudvalget skal, i tæt samarbejde med vores bestyrelsesmedlemmer, 35 

indgå konstruktivt i arbejdet med at realisere nedskæringerne, så de rammer de studerende mindst muligt. 36 

Samtidig må vi dog også holde skarpt på, at nedskæringer i uddannelseskvaliteten og de studerendes trivsel 37 

er uacceptable. 38 

Campus 2.0 39 

Med overtagelsen af Kommunehospitalet på Nørrebrogade i 2020 står AU over for en stor ændring af sine 40 

fysiske omgivelser. Uanset udformningen sætter indretningen af et campus rammen for uddannelser, 41 

studiemiljø og levevilkår – positivt som negativt. I fremtidens tjeneste skal Forretningsudvalget med 42 

udgangspunkt i vores politikpapir om Studiemiljø arbejde for, at studerende høres i processen omkring 43 

udformningen og indretningen af de nye campusfaciliteter - kaldet Campus 2.0 – således, at nye 44 

campusområder giver mulighed for stærke faglige miljøer, sikrer sunde omgivelser samt det bedste 45 

udgangspunkt for et velfungerende studieliv. 46 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 47 

 At fremdriftsreformen evalueres og lempes på flest mulige områder. 48 

 At resultaterne for studiemiljøundersøgelsen giver anledning til initiativer og debat, hvor det er 49 

relevant. 50 

 At talent- og eliteinitiativer evalueres kritisk i samarbejde med relevante fagråd. 51 

 At budgetnedskæringerne på AU får mindst mulig betydning for kvalitet og trivsel. 52 
 At et godt studiemiljø og inputs fra studerende kommer til at spille en afgørende rolle ved 53 

indretningen af Campus 2.0. 54 
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2.2: AU-eksterne prioriteter 55 

Kommunalvalget 2017 56 

I november afholdes kommunalvalget 2017. Boligpolitikken har hidtil været et særligt indsatsområde for 57 

Studenterrådet i kommunalt perspektiv, og selvom mange studerende fortsat lider under boligmangel, er 58 

flere byggeprojekter allerede i fuld gang, og det er derfor oplagt at afsøge nye politikområder, d er kan være 59 

relevante. Forud for kommunalvalget skal Forretningsudvalget derfor sikre, at der i de relevante udvalg 60 

arbejdes med at definere nye politiske indsatsområder, der er centrale i et kommunalt perspektiv og skal 61 

indgå i Studenterrådets politiske indsats ved valget. I denne henseende vil det særligt blive overvejet, 62 

hvordan Studenterrådet skal spille ind i den lempelse af planloven, der tillader opførelsen af midlertidige 63 

boliger på ubrugte grunde. 64 

For at fremme studerendes deltagelse og interesse i  demokratiet, skal Forretningsudvalget endvidere 65 

afsøge mulighederne for at afholde en valgdebat på AU, der særligt skal appellere til studerende.  66 

UTalk 67 

En anden stor begivenhed, der finder sted i november, er det planlagte arrangement UTalk; en pendant ti l 68 

folkemødet med fokus på videregående uddannelser. Arrangementet skal både rumme uddannelse i et 69 

lokalt Aarhus-perspektiv samt de bredere vilkår og visioner for de videregående uddannelser. 70 

Forretningsudvalget skal sikre, at Studenterrådet spiller aktivt ind i dette arrangement med udgangspunkt i 71 

Studenterrådets vedtagne politikker og skal afsøge muligheder for at frembringe emner sammen med de 72 

andre institutioner i Aarhus, f.eks. Arkitektskolen eller VIA. 73 

Reform af taksametersystemet 74 

Tidligere ministre i den forrige regering varslede både styringseftersyn og reform af taksametersystemet. 75 

Foruden en tvivlsom rapport om førstnævnte står det fortsat stille, men eventuelle reformer kan have 76 

vidtstrakte konsekvenser for optaget af studerende, akademisk frihed og de generelle administrative og 77 

økonomiske rammer for universiteterne. Med udgangspunkt i de politiske udvalgs beslutninger skal 78 

Forretningsudvalget spille aktivt ind i disse emner, såfremt de bliver aktuelle. 79 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 80 

 At der udvikles nye politikområder forud for kommunalvalget 2017. 81 

 At der så vidt muligt afholdes en valgdebat på Aarhus Universitet i forbindelse med 82 

kommunalvalget 2017. 83 

 At mulighederne som følge af den lempede planlov afsøges. 84 

 At Studenterrådet bidrager til arrangementet UTalk i november. 85 
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 At Studenterrådet spiller aktivt ind i debatten om eventuelle reformer af universiteternes økonomi 86 

og styring. 87 

2.3: Kampagner og debat 88 

Kampagner og indspark i den offentlige debat er essentielle værktøjer i arbejdet med at materialisere 89 

Studenterrådets politikker og visioner. De politiske udvalg vil være afgørende i at definere politiske 90 

kampagner, hvor målsætningen er at afholde mindst en kampagne i foråret og efteråret. 91 

Forretningsudvalget skal sikre og støtte udførelsen af disse kampagner, hvor det samtidigt tilsigtes, at 92 

Forretningsudvalget bidrager med debatindlæg i Delfinen og offentlige medier.  93 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 94 

 At de politiske udvalg afholder mindst to kampagner, hvor Forretningsudvalget skal bistå arbejdet. 95 

 At kampagner flankeres af debatindlæg samt anden presserelateret aktivitet. 96 

2.4: Internationale studerende 97 

Internationale studerende udgør en betragtelig andel af de indskrevne studerende på AU, enten som 98 

deltagere i udvekslingsophold eller i færd med at gennemføre hele uddannelser. I studenterpolitik står 99 

internationale studerende dog ofte udenfor eller helt glemt – også i Studenterrådet. Dette er problematisk i 100 

forhold til at sikre internationale studerende gode vilkår og udvikle AU som et attraktivt og stærkt 101 

internationalt universitet. Forretningsudvalget skal derfor nedsætte en international gruppe, der skal være 102 

et forum for internationale studerende på AU, som skal have til formål at forstå og sætte fokus på 103 

internationale studerendes vilkår. Derfor skal Forretningsudvalget også repræsentere Studenterrådet til 104 

relevante studiemesser, hvor internationale studerende deltager i forhold til at rekruttere til gruppen og 105 

øge kendskabsgraden til Studenterrådet. 106 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 107 

 At der nedsættes en international gruppe under Studenterrådet. 108 

 At Studenterrådet er repræsenteret ved studiemesser, hvor internationale studerende forventes at 109 

deltage. 110 

 At skabe en forståelse for vilkårene for internationale studerende samt arbejde for at forbedre 111 

disse. 112 

3: Organisatoriske prioriteter 113 

3.1: Politikkonference på Aarhus Universitet i 2017 114 

Som medlem af DSF skal Studenterrådet i efteråret 2017 huse den ene af to årlige politikkonferencer, hvor 115 

de 16 medlemsorganisationer af DSF mødes for at diskutere samt vedtage retningen for det fælles 116 

nationale samarbejde i DSF. Studenterrådet skal i den anledning lave et stort stykke arbejde for at sikre, at 117 

infrastrukturen er på plads, når op mod 100 studerende på videregående uddannelser fra hele riget 118 
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indfinder sig her på AU for at diskutere national studenterpolitik. Forretningsudvalget skal i den henseende 119 

løfte det centrale arbejde i forbindelse med planlægning og udførelsen, hvor fagrådenes hjælp dog også 120 

bliver uundværlig til sidstnævnte. 121 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 122 

 At DSF’s politikkonference for efteråret 2017 bliver afholdt på Aarhus Universitet.  123 

3.2: Studiemagasinet Delfinen 124 

I 2016 besluttede fællesrådet at omlægge Studiemagasinet Delfinen til en ren webpublikation. En vigtig 125 

opgave i starten af 2017 vil derfor være at få etableret en stærk online platform, der kan danne rammen 126 

om magasinets indhold samt udnytte muligheden for mere aktuelle historier. Med omlægningen vil 127 

Forretningsudvalget i samarbejde med Delfinens redaktion derfor også søge, at Delfinen indtager 128 

positionen som en central platform i dækningen og diskussionen af, hvad det vil sige at være studerende på 129 

AU – og studerende anno 2017. Vi vil derfor udfolde en række markedsføringsinitiativer, ligesom vi vil søge, 130 

at studerende og andre interessenter ved Aarhus Universitet bredt ønsker at bidrage med indlæg og debat.  131 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 132 

 At Studiemagasinet Delfinen sikres de bedst mulige betingelser som en onlinepublikation.  133 

 At Studiemagasinet Delfinen bliver en central udgivelse for og af de studerende ved Aarhus 134 

Universitet indeholdende både artikler og debat. 135 

3.3: Studiemessen og erhvervsrelationer 136 

Studiemessen og flere af Studenterrådets publikationer både inddrager og er afhængige af samarbejde 137 

med virksomheder og andre organisationer. I 2016 stoppede vi samarbejdet med Studenterrådets 138 

mangeårige sælger, der siden starten af dette årtusinde har varetaget vores salgsopgaver. I første halvdel af 139 

2017 skal Forretningsudvalget derfor arbejde med at genetablere en stærk salgsfunktion således, at 140 

Studiemessen og publikationer som Studenterhåndbogen forbliver af høj kvalitet i tråd med ambitionerne i 141 

vores servicestrategi. 142 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 143 

 At organisationen styrkes omkring afholdelsen af Studiemessen samt andre aktiviteter, der udføres 144 

i samarbejde med eksterne virksomheder og organisationer. 145 

3.4: Kursussektoren 146 

I Rådsåret 2015 vedtog man en ny Servicestrategi, hvor det blev besluttet at nytænke servicesektorens 147 

struktur. Her vedtog man, at kursussektoren skal styres af en bestyrelse, som er nedsat af Fællesrådet. 148 

Forretningsudvalget og Sekretariatet skal sidde med i denne bestyrelse. Kursussektorens formål er både at 149 

tilbyde kurser til fagrådsaktive, der kan optimere deres daglige arbejde, og at nå bredere ud til den almene 150 
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studerende. Derfor skal Forretningsudvalget sikre, at denne bestyrelse kommer på benene, og at der 151 

afholdes det antal kurser, som Servicestrategien foreskriver. 152 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 153 

 At bestyrelsen bliver oprettet.  154 

 At udbyde kvalificerede kurser, der kan optimere de fagrådsaktives daglige arbejde, men også at 155 

der laves kurser, der henvender sig bredere til almene studerende.  156 

 At der afholdes det antal kurser, som Servicestrategien foreskriver.  157 

3.5: Fagrådsåren 158 

Fagrådene er uundværlige i de lokale miljøer, hvor de er garant for, at studerendes stemme bliver hørt. 159 

Studenterrådet repræsenterer ikke blot fagrådene som en fælles enhed, men i mange tilfælde er 160 

Studenterrådet også et centralt bindeled mellem fagområder og mødested for mange aktive. Derfor skal 161 

Studenterrådet arbejde med at sikre faglig og økonomisk støtte (gennem Aktivitetspuljen) til fagråd samt 162 

koordination i mellem dem med et formål om at fremme deres arbejde.  163 

For at fremme koordinationen mellem fagrådene samt orientere dem om aktiviteter på universitetsniveau 164 

skal Forretningsudvalget tildele hvert fagråd en kontaktperson, der så vidt muligt skal deltage i mindst et 165 

fagrådsmøde. For at sikre, at medlemmerne af fagrådene står stærkere, skal forretningsudvalget afholde en 166 

hyttetur for aktive i fagrådene og Studenterrådet, hvor det primære formål er opkvalificering inden for det 167 

studenterpolitiske område. Derudover skal Forretningsudvalget afsøge muligheden for at afholde kortere 168 

opkvalificerende oplæg på Aarhus Universitet; disse kan eventuelt sammentænkes med arbejdet under 169 

kursussektoren (se forrige afsnit). For at give fagrådene mulighed for at lære af hinanden skal 170 

Forretningsudvalget udarbejde et inspirationskatalog, der giver et overblik over fagrådenes mange 171 

aktiviteter samt deres erfaringer hermed. 172 

På områder, hvor der fortsat ikke eksisterer fagråd, skal Forretningsudvalget afsøge muligheden for at bistå 173 

i oprettelsen af et fagråd med tilknytning til Studenterrådet. 174 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 175 

 At fagrådene møder og kender deres kontaktperson i Forretningsudvalget.  176 

 At der afholdes en hyttetur for aktive i fagrådene og i Studenterrådet.  177 

 At der udarbejdes et inspirationskatalog til fagrådene. 178 

 At fagrådene tilbydes korte opkvalificerende arrangement. 179 

3.6: Social indsats 180 

Arbejdet i Studenterrådet og fagrådene er grundlagt på en uslukkelig gejst og timevis af frivillighed. At alle 181 

frivillige trives og kan finde sig tilpasse i arbejdet med studenterpolitik er derfor essentielt. 182 

Forretningsudvalget skal i den henseende sikre grundlaget for en række aktiviteter: 183 

 At aktive i Studenterrådet og fagrådene har muligheden for at deltage på NorthSide Festival.  184 
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 At aktive i Studenterrådet og fagrådene tilbydes at deltage i DSF’s sommerlejr.  185 

 At der afholdes løbende sociale arrangementer såsom sammenskudsmorgenmad, 186 

fredagsbarsrundture og andet. 187 

 At Fællesrådsmøder i Studenterrådet også er et hyggeligt og socialt træffepunkt.  188 

3.7: Koordinering mellem formelle organer 189 

Aktive fra Studenterrådet og fagrådene repræsenterer studerende i mange forskellige organer på Aarhus 190 

Universitet. For at sikre mest mulige indflydelse og gavn af disse poster, skal Forretningsudvalget sikre 191 

koordination og kommunikation mellem disse repræsentanter samt i nogle tilfælde hjælpe med at udføre 192 

forberedende arbejde. Særligt for repræsentanterne i bestyrelsen skal Forretningsudvalget forme en 193 

baggrundsgruppe, der skal sikre repræsentanterne optimal viden. Et lignende tilbud skal gives 194 

repræsentanter i Akademisk Råd. For studerende i studienævn skal Forretningsudvalget afholde 195 

studienævnscaféer, der tager udgangspunkt i et nyhedsbrev der opsummerer de vigtigste diskussioner i 196 

universitetets studienævn. Som led i Studenterrådets kontrakt med universitetet skal Forretningsudval get 197 

afholde et seminar for indvalgte studerende i studienævn og Akademisk Råd ved universitetsvalget 2017.  198 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 199 

 At det generelt set vides, hvilke studenterrepræsentanter der er i hvilke organer.  200 

 At repræsentanter kan få hjælp og sparring. 201 

 At der er en baggrundsgruppe for bestyrelsesrepræsentanterne. 202 

 At der eksisterer et forum for sparring mellem medlemmer af de Akademiske Råd.  203 

 At der afholdes studienævnscaféer for studerende i studienævn. 204 

 At der afholdes et årligt introduktionsseminar for studenterrepræsentanter i Akademisk Råd og 205 

studienævnene. 206 

3.8: Universitetsvalget 207 

Med 89,5 procent af stemmerne havde Studenterrådet og fagrådene et fantastisk universitetsvalg i 2016. 208 

Organiseringen bag vores opstilling gav imidlertid problemer, da det ene mandat til bestyrelsen tilfaldt 209 

Artsrådets støtteliste, der efterfølgende valgte at trække sig således, at begge mandater tilfaldt 210 

Studenterrådets spidskandidater. Forud for universitetsvalget 2017 skal Forretningsudvalget derfor gennem 211 

en bredt inddragende proces evaluere Studenterrådets opstilling til bestyrelsesposterne ved 212 

universitetsvalget. Evalueringen vil løbe i sammenhæng med arbejdet for at formulere vores faktiske 213 

opstillinger for 2017, hvorfor den endelige vurdering vil blive præsenteret for Fællesrådet. 214 

Målsætningen er fortsat, at Studenterrådet skal arbejde for, at fagrådene vinder flest mulige pladser i 215 

universitetets studienævn og Akademiske Råd, samt at Studenterrådet bibeholder begge pladser i 216 

universitetets bestyrelse. I forbindelse med valget skal Forretningsudvalget derfor yde central koordinering 217 

og støtte til fagrådene, og vi skal bruge lejligheden til aktivt at fortælle vores medstuderende om det 218 

arbejde, som fagrådene og Studenterrådet laver. I 2016 brugte Studenterrådet sit mandat i valgudvalget 219 
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(udvalget hvorfra universitetsvalget tilrettelæggelses og afholdes) til at øge synligheden omkring 220 

universitetsvalget. Dette arbejde skal fortsætte i 2017, hvor det ligeledes igen vil være en prioritet at gøre 221 

valgsystemet mere gennemskueligt. 222 

Derfor skal forretningsudvalget sikre: 223 

 At der gennemføres en evaluering af Studenterrådets opstillinger forud for universitetsvalget. 224 

 At fagrådene ydes hjælp i forbindelse med opstillingen til og afholdelse af valget.  225 

 At valgudvalget fortsat vil sætte fokus på at forbedre studerendes kendskab til valget.  226 

 At fagrådene og Studenterrådet får brugt valget som en platform til at promovere det daglige 227 

arbejde. 228 

 At Studenterrådet og fagrådene igen opnår gode valgresultater. 229 

4: Eksternt samarbejde 230 

I en tid, hvor uddannelsespolitik er blevet et yndet genstandsfelt for siddende regeringer, er samarbejdet 231 

på tværs af de danske universiteter nødvendigt. I et stærkt samarbejde gennem DSF var vi i 2016 med til at 232 

afvise og modificere ødelæggende politiske forslag som den foreslåede SU-reform og uddannelsesloftet. 233 

Derfor skal Studenterrådet fortsat spille en central rolle i studenterpolitik på nationalt plan gennem DSF. 234 

Forretningsudvalget skal sikre, at Studenterrådet engagerer sig i og er repræsenteret ved DSF gennem 235 

særligt Landsforum, Levepolitisk Udvalg og Uddannelsespolitisk Udvalg.  236 

På nationalt plan viste både 2015 og 2016, at flere samarbejder på tværs af de videregående uddannelser 237 

var værdifulde i forhold til at problematisere besparelser på uddannelse og studerendes levevilkår. Disse 238 

samarbejder har manifesteret sig i Uddannelsesalliancen og samarbejdet i den samlede Elev- og 239 

Studenterbevægelse (ESB) i Aarhus. Forretningsudvalget skal derfor sikre, at det består og udvikles både 240 

nationalt og i Aarhusområdet. 241 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 242 

 At arbejdet i Uddannelsesalliancen fortsættes. 243 

 At ESB-samarbejdet i Aarhusområdet fastholdes og udbygges. 244 

5: Bindende strategier for Forretningsudvalgets arbejde 245 

Følgende strategier binder Forretningsudvalgets arbejde: 246 

 Servicestrategien 247 

 Kommunikationsstrategien 248 

 Bestyrelsesstrategien 249 

 AUS-samarbejdsaftale 250 
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Bilag 6: Ændringsforslag til arbejdsplan 

 
ÆF 1: 
Efter linje 19 indsættes: 

Studenterrådet er dog også opmærksomme på de økonomiske konsekvenser manglende opfyldelse af 

fremdriftsreformen vil have, og at dette vil give dårligere uddannelser. I vores kamp mod reformen, vil vi 

dog også samtidig gøre vores for opfyldelse af mål, da alternativet vil resultere i dårligere uddannelser. 

Stiller: Matthias Wagner 

Motivation: Jeg synes aspektet mangler, det lyder meget som om (i mine øjne) at man kun skal bekæmpe 

reformen. Jeg synes ovenstående aspekt er utrolig vigtigt. 

 

ÆF Til ÆF 1: 

Fra ”I vores kamp…” til ”… resultere i dårligere uddannelser” erstattes af ”Men ved forekomst af 

fremdriftsbøder vil vi arbejde for at betalingen af disse ikke påvirker uddannelseskvaliteten.”  

Stiller: Afgående forretningsudvalg 

Motivering vil komme på mødet.  

 

ÆF 2: 

Efter linje 79 indsættes: 

Studenterrådet ser det som et interessant indspark når nuværende minister Søren Pind taler om at 

taksameteret skal indeholde kvalitet. Vi ser kvalitet som vigtigt, men vil fokusere på at kval itet består af eks. 

undervisningstimer, forskerkontakt og tilbagemelding, ikke færdiguddannedes ansættelsesprocent. Vi vil 

fokusere på at der ikke skabes “negative spiraler” i en eventuel taksameterreform, forstået som 

økonomiske incitamenter i form af eks. ansættelsesprocent. 

Stiller: Matthias Wagner 

Motivation: 

http://politiken.dk/indland/uddannelse/art5817271/S%C3%B8ren-Pind-vil-have-h%C3%B8jere-faglighed-

%C2%BBHvis-flere-dumper-m%C3%A5-de-g%C3%B8re-det-bedre%C2%AB 

Jeg synes der eksplicit skal forholdes til kvalitet, da jeg tror Pinden er målrettet nok til at det kommer ti l at 

have betydning. Ovenstående vil være mit approach, jeg synes dog også en formulering uden konkrete 

forslag, som eks. “Studenterrådet vil debattere hvad kvalitet er” vil være godt.  

 

ÆF til ÆF 2: 

Hele ændringsforslag ændres til: 

http://politiken.dk/indland/uddannelse/art5817271/S%C3%B8ren-Pind-vil-have-h%C3%B8jere-faglighed-%C2%BBHvis-flere-dumper-m%C3%A5-de-g%C3%B8re-det-bedre%C2%AB
http://politiken.dk/indland/uddannelse/art5817271/S%C3%B8ren-Pind-vil-have-h%C3%B8jere-faglighed-%C2%BBHvis-flere-dumper-m%C3%A5-de-g%C3%B8re-det-bedre%C2%AB
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I forbindelse med en mulig reform af taksametersystemet er kvalitet blevet nævnt som muligt parameter. 

Kvalitet i uddannelse er essentielt, og vi vil i den anledning sætte fokus på, hvad kvalitet består af og 

hvorvidt bevillingssystemet muliggør finansieringen af kvalitetsuddannelser. Forretningsudvalget vil her 

initiere en diskussion af, hvordan kvalitet kan indgå samt føre politik for dette. 

 

Motivation: 

Vi nævner typisk ikke politikere ved navn, og netop ministeriet har de seneste år været en svingdørsbutik. 

Derudover omskriver vi det i lidt bredere termer. 

 
ÆF 3: 
Følgende indsættes som afsnit efter linje 66 og før linje 67: 
 
Reform af SU 
Den forrige regering foreslog at beskære SU’en og gøre studerende mere afhængige af lån. Dette er et 
væsentligt slag mod den fri og lige adgang til uddannelse. I regi af Uddannelsesalliancen afholdte 
Studenterrådet derfor en stor demonstration mod netop disse foreslåede forringelser af studerendes 
levevilkår. Forslaget blev ikke gennemført. Den nuværende regering lægger op til at fremsætte samme 
forslag, og derfor skal Forretningsudvalget sikre at Studenterrådet kæmper imod dette forslag gennem 
f.eks. politiske kampagner, pressearbejde og deltagelse i eller arrangering af demonstrationer eller andre 
manifestationer. 
 
Indsættes som bulletpoint efter line 85: 
 
• At Studenterrådet er aktive i kampen mod forringelser af SU’en og studerendes levevilkår.  
 
Stiller: Det afgående Forretningsudvalg 
Motivation: Kampen mod forringelser af SU’en er fortsat aktuelle og hører arbejdsplanen til. Punktet har 
naturligvis været på tegnebrættet fra start, men af pure forglemmelse kom det ikke med i den oprindelige 
udsending. Det er det så nu. 
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Bilag 7: Forslag til kommissorier for politiske udvalg 

AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet  
(AUPUS) 

 

Kommissorium 2017 
Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er 
vedtaget på det Konstituerende Fællesråds-møde d. 23. februar. 
 

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

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

Sagsområder 
Fra  § 30 i  s tatutten er følgende sagsområder for nærværende udvalg: 

 

 AU intern uddannelsespolitik 

 Aarhus Universitets bestyrelse 

 Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau 

 Studienævn og Akademiske Råd 

 
Udvalget tilrettelægger selv arbejdet indenfor sagsområderne, men er forpligtet til at leve op til 
Studenterrådets arbejdsplan, som den er vedtaget på det Konstituerende Fællesrådsmøde d. 23. februar 
2017. 

 
Udvalgets formål 
Udvalget skal koordinere vores indsats i bestyrelsen og rektorale og tværfakultære udvalg; samt hjælpe og 
vejlede Akademisk Råd og Studienævn. Udvalget skal inddrage medlemmer af de Akademisk Råd i sine 
møder. For studenterrepræsentanter i studienævnene skal AUPUS tilbyde opkvalificerende samt 
orienterende materiale. 
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Udvalget kan derudover arrangere arbejdsdage for sine medlemmer og andre interesserede omhandlende 
emner indenfor udvalgets sagsområder. 
Udvalget skal holde sig indenfor rammerne og ånden af Studenterrådets udviklede politik og strategier, 
såfremt det bliver nødvendigt skal AUPUS assistere med at udvikle politik og strategier indenfor sit formål.  
 
AUPUS skal assistere forretningsudvalget i udpegelser til repræsentative udvalg og skrive høringssvar.  
 

Beføjelser 
Udvalget giver mandat ti l  Studenterrådets repræsentanter i  Aarhus Universitets bestyrelse og Studenterrådets medlem -
mer af rektorale udvalg, samt udvalg på universitetsniveau i forhold ti l  konkrete sager og dagsordener.  

 
Udvalget har beføjelse ti l  at udvikle og udmønte strategi og forretningsgange i relation til  sine sagsområder, herunder 
særligt AU’s interne forhold, herunder studienævn og akademiske råd. 
 
Udvalget har beføjelse ti l  at vedtage politikpapirer. Disse er gyldige indtil de revideres eller forkastes af KAMPUS, LUPUS 

eller Fællesrådet. 
 
Udvalget har beføjelser ti l  at kommentere på Politikpapirer, som vedtaget i  LUPUS. Hvis der ikke kan opnås enighed de 

to udvalg imellem kan AUPUS kræve, at det bliver taget op på et Fællesrådsmøde. Politikpapiret er gældende indtil  den 
endelig Fællesråds beslutning. 
Udvalget har beføjelse ti l  at skrive høringssvar rettet ti l  styrende, formelle og uformelle organer på Aarhus universitet. 
Høringssvarene skal være i tråd med Studenterrådets vedtagne politik og må som minimum ikke stride herimod. 

 
Udvalget har beføjelse ti l  at igangsætte mindre kampagner og aktiviteter i  relation til  interne forhold på Aarhus 
Universitet. Større kampagner skal udvikles og udmøntes af KAMPUS, hvortil  AUPUS opfordres at give input ti l  mulige 
aktiviteter. 
 

Udvalget har beføjelse ti l  at lave både ad-hoc og stående udvalg med beslutningskompetencer. Et sådant udvalg er 
konstitueret under AUPUS kommissorium og alle beslutninger af en principiel karakter skal tages i  AUPUS. 
Udvalgsledelsen vurderer, om en beslutning er af principiel karakter. 

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

det. 
 

Arbejdets omfang 
Udvalget fastsætter selv sin mødekalender i  starten af året, men skal som minimum holde formøder ti l  alle 

bestyrelsesmøder. Mødekalenderen kan opdateres efter behov med hensyntagen til  mødeplanen for Aarhus 
Universitets bestyrelse og andre styrende organer. 
 
Udvalget skal igennem sit arbejde, muligøre løbende koordinering imel lem studentermedlemmerne i de fire akademiske 

råd, samt imellem de akademiske rådsmedlemmer og studenterrepræsentanterne i bestyrelsen.  
 
Udvalget fastsætter selv deres dagsordener og forretningsorden. Et resumé af vigtige beslutninger, herunder  

politikpapirer, fremlægges Fællesrådet ved første belejl ige anledning. 
 

Sammensætning og konstituering 
AUPUS består af op til  16 medlemmer: 

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

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

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

andre interesserede kan udelukkes fra lukkede punkter. 

 

AUPUS konstituerer sig på førstkommende møde efter det konstituerende fællesrådsmøde.  

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

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

offentliggørelse af vigtige beslutninger. 

 

Koordinering med andre organer 
Udvalgsledelsen er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, LUPUS, KAMPUS og andre relevante organer.  

Udvalgsledelsen er sammen med Forretningsudvalget ansva rlige for at have overblik over formelle organer ved Aarhus 
Universitet. 
 

Det ti lstræbes at udvalgsledelsen i AUPUS koordinerer mindst en workshopdag i samarbejde med KAMPUS og/eller 
LUPUS for på den måde at finde berøringspunkter samt opgaver der med fordel løses i  fællesskab. 

 

Tavshedspligt og lukkede møder 
Grundet AUPUS omgang med fortroligt mødemateriale forventes udvalgets medlemmer at overholde tavshedspligt, 
og AUPUS kan derfor lukke punkter på møderne. 

Ved overtrædelse(r) af dette kan et flertal i  enten udvalget som helhed eller udvalgsledelsen indstille ti l  
Dirigentinstituationen om at fratage det pågældende medlem sit mandat. Indtil  denne afgørelse er truffet betragtes 
medlemmet som suspenderet og kan holdes ude fra lukkede punkter. 
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KAMPagne Udvalget i Studenterrådet (KAMPUS) 

 

Kommissorium 2017 
Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er 
vedtaget på det Konstituerende Fællesråds-møde d. 23. februar. 

 

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

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

Sagsområder 
Udvalget har ingen statusindskrevne sagsområder, dog er KAMPUS forpligtet at forestå planlægningen og 
udførelsen af større kampagneaktiviteter under Studenterrådet. Derudover er udvalget forpligtet til at leve 
op til Studenterrådets arbejdsplan, som den er vedtaget på det Konstituerende Fællesrådsmøde d. 23. 
februar 2017. 
 

Formål 
KAMPUS skal lave kampagner for Studenterrådet. Disse kampagner kan både være politiske, synlighedsorientering 

eller noget tredje. 
 
Herunder skal  udvalget tage en ledende rolle i  udformningen af Studenterrådets aktiviteter på Studiemessen samt 
Danmarks største fredagsbar og idrætsdag. 

 
Udvalget skal sikre inddragende kampagner og skal skabe ejerskab for Fagråd og de politiske kampagner.  
 
Det forventes, at Forretningsudvalget tager en ledende rolle i udvalget. 
 

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

 
Udvalget har beføjelser ti l  at kommentere på Politikpapirer, som AUPUS og LUPUS har vedtaget. Hvis der ikke kan opnås 
enighed udvalgene i mellem kan KAMPUS kræve, at det bliver taget op på et Fællesrådsmøde. Politikpapiret er gældende 
indtil  den endelig Fællesråds beslutning. 
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Udvalget har beføjelse ti l  at lave både ad-hoc og stående udvalg med beslutningskompetencer. Et sådant udvalg er 

konstitueret under KAMPUS kommissorium og alle beslutninger af en principiel karakter skal tages i  KAMPUS. 
Udvalgsledelsen vurderer, om en beslutning er af principiel karakter. 

 

Arbejdets omfang 
Udvalget fastsætter selv sin mødekalender i  starten af året, og kan opdateres efter behov. 
 

Udvalget fastsætter selv deres dagsordener og forretningsorden. Et resumé af vigtige beslutninger fremlægges 
Fællesrådet ved første belejl ige anledning. 
 
Alle møder er åbne for alle interesserede med taleret, men ikke stemmeret (jf. statutten). 

 
For at sikre, at KAMPUS er indbydende og inddragende overfor fagrådene, der tegner Studenterrådet, skal KAMPUS – 
hvis muligt – afholde to årlige workshops på henholdsvis et fællesrådsmøde i foråret og i  efteråret. 

 
Sammensætning og konstituering 
Der er ingen begrænsning på antallet af medlemmer, der af fællesrådet kan vælges ti l  KAMPUS. 

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

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

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

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

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

 

Koordinering med andre organer 
Udvalgsledelsen er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, AUPUS, LUPUS og andre relevante organer. 
Udvalgsledelsen er sammen med Forretningsudvalget ansvarlige for at have overblik over eksterne organer, som har 

udvalgets interesse. 
 
Det ti lstræbes at udvalgsledelsen i KAMPUS koordinerer mindst en workshopdag i samarbejde med AUPUS og/eller 
LUPUS for på den måde at finde berøringspunkter samt opgaver der med fordel løses i  fællesskab.  
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Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg  
i Studenterrådet (LUPUS) 

 
Kommissorium 2017 
Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er 
vedtaget på det Konstituerende Fællesråds-møde d. 23. februar. 

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

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

 

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

 AU ekstern uddannelsespolitik 

 Levevilkårspolitik 

 Landsforum og anden koordinering af Danske Studerendes Fællesråd 

Udvalget tilrettelægger selv arbejdet indenfor sagsområderne, men er forpligtet til at leve op til 
Studenterrådets arbejdsplan, som den er vedtaget på det Konstituerende Fællesrådsmøde d. 23. februar 
2017. 

 

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

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

 

Beføjelser 
Udvalget har beføjelse ti l  at vedtage politikpapirer. Disse er gyldige indtil de revideres eller forkastes af AUPUS, KAMPUS 
eller Fællesrådet. 
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Udvalget har beføjelser ti l  at kommentere på Politikpapirer, som AUPUS har vedtaget. Hvis der ikke kan opnås enighed 

de to udvalg i  mellem kan LUPUS kræve, at det bliver taget op på et Fællesrådsmøde. Politikpapiret er gældende indtil  
den endelig Fællesråds beslutning. 
 
Udvalget har beføjelse ti l  at skrive høringssvar rettet ti l  andet end styrende, formelle og uformelle organer på Aarhus 
Universitet. Høringssvarene skal være i tråd med Studenterrådets vedtagne politik og må som minimum ikke stride 

herimod. 
 
Udvalget har beføjelse ti l  at udvikle strategi rettet mod andet end styrende, formelle og uformelle organer på Aarhus 
Universitet. 

 
Udvalget har beføjelse ti l  at igangsætte mindre kampagner og aktiviteter. Større kampagne skal udvikles og udmøntes  
af KAMPUS, hvortil  det opfordres at LUPUS kan give input og kampagneidéer. 
 
Udvalget har beføjelse ti l  at lave både ad-hoc og stående udvalg med beslutningskompetencer. Et sådant udvalg er 
konstitueret under LUPUS kommissorium og alle beslutninger af en principiel karakter skal tages i  LUPUS. 

Udvalgsledelsen vurderer, om en beslutning er af principiel karakter. 
 
Udvalget udpeger Studenterrådets landsforumsrepræsentant og delegationen til  DSF politikkonferencer. Alle disse valg 
foretages på baggrund af indstil ling fra Forretningsudvalget. 

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

 De delegerede til  DSF’s politikkonferencer, herunder en eller flere delegationsleder(e), som har ansvar for at 

lede SR/AUs delegation. 
 
Medlemmer af LUPUS kan ikke bindes af andre organer i  Studenterrådet og står udelukkende til  ansvar overfor Fællesrå-
det. 

 

Arbejdets omfang 
Udvalget fastsætter selv sin mødekalender i  starten af året, og kan opdateres efter behov, med hensyntagen til  

mødeplanen for DSF’s Politikkonference og Landsforum. 
 
Udvalget fastsætter selv deres dagsordener og forretningsorden. Et resumé af vigtige beslutninger, herunder  
politikpapirer, fremlægges Fællesrådet ved første belejl ige anledning. 
Alle møder er åbne for alle interesserede med taleret, men ikke stemmeret (jf. statutten). 

 
Sammensætning og konstituering 
LUPUS består af op til  16 medlemmer: 

 Op til  14 menige medlemmer, valgt af Fællesrådet. Det ti lstræbes, at alle hovedområder er repræsenteret 

blandt medlemmerne. 
 1 mandat er sikret ti l  Forretningsudvalgets repræsentant i  Landsforum under DSF. Mandatet kan vandre til  

personen der på næstkommende møde skal repræsentere Studenterrådet. 

 Forretningsudvalget udpeger 1 udvalgssekretær fra sin midte inden det første udval gsmøde. 
 

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

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

Forretningsudvalget. Udvalgssekretæren og udvalgslederen udgør  

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

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

 
Udvalgsledelsen er sammen med Forretningsudvalget ansvarlige for at have overblik over eksterne organer, som har 
LUPUS’ interesse. 
 
Det ti lstræbes at udvalgsledelsen i LUPUS koordinerer en mindst workshopdag i samarbejde med AUPUS og/eller 

KAMPUS for på den måde at finde berøringspunkter samt opgaver der med fordel løses i  fællesskab.  
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Bilag 8: Forslag til retningslinjer for Den Kritiske Revision  

 

Det indstilles, at Den Kritiske Revision udover at følge statutten (som er citeret nedenfor) skal 

aflægge en halvårsberetning til Fællesrådet på et møde i efterårssemesteret i rådsåret 2017. 

 

Forslagsstiller: Afgående Forretningsudvalg 

 

Motivation: Vi synes, det er god praksis, at Den Kritiske Revision fremlægger deres overvejelser 

efter begge deres årlige økonomigennemsyn. Estimaterne for mange af Studenterrådets aktiviteter 

ligger dog først klart i starten af efteråret, hvor vi indstiller til, at de kritiske revisorer aflægger deres 

første rapport på et fællesrådsmøde i efteråret. 

 

”Den Kritiske Revision 

§ 38 

 

Af og blandt Fællesrådet vælges et antal kritiske revisorer, dog minimum 2, til løbende at føre tilsyn 

med Studenterrådets økonomi samt udøve et kritisk skøn over de foretagne økonomiske 

dispositioner. Valget og de nærmere forhold for de kritiske revisorers virke fastlægges på det 

konstituerende fællesrådsmøde. 

 

 Stk. 2 

De kritiske revisorer skal indkaldes af Generalsekretæren til to årlige gennemsyn af 

Studenterrådets økonomi. Revisorerne kan derudover fordre sig alle oplysninger og aktstykker 

meddelt. 

 

Stk. 3 

Den Kritiske Revision skal aflægge en afsluttende rapport til Fællesrådet på det konstituerende 

møde. 

  

Stk. 4 

De kritiske revisorer kan ikke være medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg, 

Dirigentinstitutionen eller være ansat på Sekretariatet.” 

 

Når der her står generalsekretæren er det en fejl, da dette skal være sekretariatsleder.  
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Bilag 9: Forslag til honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg 

 

Det indstilles hermed, at Studenterrådets Forretningsudvalg i rådsåret 2017 honoreres med  

3.145 kr. pr. md. 

 

Forslagsstiller: Afgående Forretningsudvalg 

 

Motivation: I § 26 stk. 5 i Studenterrådets status beskrives det, at Fællesrådet hvert år på det  

konstituerende Fællesrådsmøde skal fastsætte beløbet for et månedligt honorar. For rådsåret 2016 

var det månedlige honorar på kr. 3.093,- pr. md, med udgangspunkt i den af Danske 

Magisterforening forhandlede lønudvikling for offentligt ansatte1, foreslår vi derfor at opskrive 

honoraret med 1,7 pct. for 2017. Derfor indstiller vi, at honoraret opskrives til kr 3.145,- pr. md. 

 

ÆF til forretningsudvalgsindstillingen: 

Ændring af honorarforslag fra 3.145 til 3.078 DKK. 

Stiller: Matthias Wagner 

Motivation: Sidste år blev det besluttet at ændre honoraret fra 3.000 til 3.093 (hvis jeg husker 

korrekt) med den motivation at honoraret burde følge den generelle lønudvikling. Dette stemte jeg 

selv for, da jeg synes det gav god mening. I år har jeg dog tænkt på hvor beløbet 3.000 egentlig kom 

fra. Jeg synes det giver god mening af det honorar FU modtager, skal svare til et SU lån, da dette er 

hvad man kan supplere med som studerende. Lige nu ligger honoraret over SU lånet, og FU vil 

derfor fremover komme til at have flere ressourcer tilgængeligt end en studerende med fuld SU og 

fuld SU lån. Dette synes jeg ikke giver super god mening. Med dette forslag ligger der en 

motivation om at honoraret fremover burde følge satsen for SU lån. 

                                                                 
1 http://dm.dk/raadgivning/o/okforhandling2015  

http://dm.dk/raadgivning/o/okforhandling2015
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Bilag 10: Valg til Forretningsudvalget 

 

Forretningsudvalget er Studenterrådets daglige og arbejdende ledelse og består af en formand, en 

næstformand og op til fem menige medlemmer. Forretningsudvalgets opgaver varierer meget og 

fordeles internt, men det er muligt selv at vælge de fleste opgaver med nogle pålagte opgaver også. 

Formandsskabets opgaver omhandler væsentligst organisatorisk og politisk ledelse af 

organisationen samt ekstern repræsentation. Eksempler på forretningsudvalgets opgaver: Planlægge 

og afholde Danmarks største fredagsbar, studenterhåndbogen, samarbejdet med kommunen, 

eksterne bestyrelsesposter, samarbejdet i DSF og administration af de politiske udvalg. Alle pladser 

er på valg.  

 

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

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

muligheder. Forretningsudvalget er Studenterrådet ledelse og arbejder særligt meget med 

Studenterrådets organisation og eksterne repræsentation. 

 

Spørgsmål til Forretningsudvalget kan rettes til Mads Hareskov Jørgensen eller Emil Outzen 

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

Emil Outzen, Tlf: 51 34 04 35. Mail: Emil@sr.dk 

mailto:mads@sr.au.dk
mailto:Emil@sr.dk
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Bilag 11: Opstilling til Studenterrådets Formand 

 

Kære Fællesråd 

 

På mit natbord ligger ofte bogen om Studenterrådets historie fra 1932 til 2007. Når arbejdet på 

Rådet virker trægt eller vi flytter urimeligt lidt, så slår jeg op her og overvældes af historier om 

kampen mod trange kår i 30’erne, modstanden i 40’erne eller omkalfatringen af universitetet i 

70’erne, og jeg bliver mindet om, at Studenterrådet laver noget af det vigtigste her på universitetet.  

 

Derfor vil det være mig en ære fortsat at kunne bidrage til dette arbejde. 

 

Mit navn er Emil Outzen, jeg er 24 år og læser økonomi, og jeg opstiller hermed som formand for 

Studenterrådet ved Aarhus Universitet. 

 

Studenterpolitikken og jeg har været uadskillelige siden august 2014, hvor jeg første gang mødte op 

i Communication Council og trådte direkte ind i Studienævnet på Institut for 

Erhvervskommunikation. Siden har jeg pareret uddannelsesloftet og samtidigt indtaget en fast plads 

om bordet ved Oeconrådets møder, for hvem jeg også har været repræsentant i Akademisk Råd 

samt bindeledet til Studenterrådet, hvor jeg har været medlem af Forretningsudvalg det seneste år.  

 

Tre ting ligger mig særligt på sinde, og gør det utænkeligt for mig ikke at være en del af 

Studenterrådet det kommende år. 

 

i) 2016 blev et år med store beslutninger i Studenterrådet. Efter 208 magasinudgivelser blev det 

besluttet, at Delfinen fremover kun skal udkomme digitalt, og efter 13 år med samme person bag 

Studiemessen sagde vi farvel. Beslutninger virker ofte enorme, når man ved, at deres aftryk består 

mange år efter, og derfor venter et stort stykke arbejde med at sikre grundpiller i vores organisation, 

men også en diskussion af hvad der for os er vigtigt. Det kan jeg ikke forlade. 

 

ii) De seneste års reformer har forsøgt at integrere uddannelsessektoren benhårdt i en 

konkurrencestatslogik: Uddannelse er kun det værd, som kan måles i kroner og ører. Men i tider 

med fake news og alternative fakta bliver behovet for solid uddannelse pinligt tydeligt. Måske 

skulle der blot en amerikansk valgkamp til? Vi må insistere på at dygtiggørelse, verdensforståelse 
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og den indre dannelse har en egenværdi og er mindst lige så vigtige som samfundsøkonomisk 

output.  

 

iii) Et studies kvalitet er uløseligt forbundet til styrken i de lokale fagmiljøer. Her er fagrådene 

uundværlige: De sikrer de studerendes stemme, skaber identitet og udvikler deres fag. Selvom 

Studenterrådet er konstitueret af fagrådene, er det vores pligt at yde hjælp og sparring, når 

udskiftninger, besparelser eller den omnipotente fremdriftsreform truer med knockout lokalt. Vi 

skal bistå med erfaringer eller en væren hjælpende hånd, og vi sak sikre vores sammenhold. For det 

er stærke faglige miljø, der løfter de vigtigste opgaver og danner hele udgangspunktet for det 

overskud, som muliggør at vi nu sidder samlet her i Studenterrådet på 85. år. 

 

Årets jubilæum minder om hvilken ærefrygtig arv, vi har at løfte. Med alle de pligter og 

forventninger, det indebærer, vil det være mig stort at videreføre dette arbejde for Rådsåret 2017 

sammen med forretningsudvalget, sammen med alle jer. 

 

Med håb om tillid 

 

Emil Outzen 

 

Har du spørgsmål eller andre henvendelser, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 5134 

0435 eller emil@sr.au.dk. 

mailto:emil@sr.au.dk
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Bilag 12: Opstilling til Studenterrådets Næstformand  

 

Jeg hedder Hanna-Louise Schou Nielsen, jeg er 23 år, og jeg læser på fjerde semester på Statskundskab. 

Jeg genopstiller til Studenterrådets forretningsudvalg, og jeg håber på tilllid til at være jeres 

næstformand.  

 

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

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

koordinator i Østjyllands Jobpatrulje og som næstformand i HK Ungdom på landsplan. I sidstnævnte 

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

er et arbejde, jeg er meget glad for at kunne deltage i igen i studenterregi.  

 

Fra starten af studiet blev jeg en del af mit lokale fagråd, StatsRådet, hvor jeg bl.a. var aktiv i det faglige 

udvalg, kontakt til DJØF-studerende og var mandatbærer til Fællesrådet. På mit andet semester blev 

jeg valgt ind i Studenterrådets forretningsudvalg. 

 

Det sidste år i forretningsudvalget har jeg primært beskæftiget mig med det levevilkårs- og 

uddannelsespolitiske arbejde, bl.a. i LUPUS og i Uddannelsesalliancen.  

Særligt har arbejdet med Uddannelsesalliancen været enormt spændende at være en del af, og 

bevægelsesarbejde har altid været mit hjertebarn med alt, hvad der hører til af aktivisme og 

demonstrationer.  

Netop de landspolitiske dagsordener og arbejdet med dem lokalt er en af mine klare interesser – lige 

fra den håbløse fremdriftsreform og ændringen heraf til flere SU-besparelser, det lige så håbløse 

uddannelsesloft. Derudover er det vigtigt for mig, hvordan Studenterrådet kan optimere forbindelsen 

til og samarbejdet med rygraden for hele organisationen, de forskellige fagråd, og sikre støtte til alle 

deres aktiviteter samt skabe talerør for deres dagsordener, for det er dem, der ved, hvor og hvad 

problemerne er på Aarhus Universitet.  

 

Der er ingen tvivl om, at det bliver et travlt år på Studenterrådet i 2017 med ændringerne i forhold til 

Studiemessen og Delfinen, med afholdelsen af DSF’s politikkonference på AU til efteråret og det 

kommende kommunal- og regionsvalg. Men der er heller ingen tvivl om, at det bliver enormt 

spændende, og jeg er klar til at lægge en kæmpe bunke arbejde.  
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Jeg har haft et vildt spændende år på Studenterrådet til møder, Northside-festival, Danmarks Største 

Fredagsbar og Idrætsdag, universitetsvalg osv., og jeg håber, at I vil give mig muligheden for at 

fortsætte et år mere!  

 

Med håb om jeres tillid,  

Hanna-Louise Schou Nielsen (Hanni). 

 

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

hanna@sr.au.dk 

tlf. 31 663 664 

 

mailto:hanna@sr.au.dk
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Bilag 13: Opstilling til Studenterrådets forretningsudvalg 

 

Kære fællesråd 

Mit navn er Niels Hvingelby, jeg er 23 år, studerer økonomi på 4. semester, og stiller hermed op til posten 
som menigt medlem af Studenterrådets forretningsudvalg. 

Mit studenterpolitiske engagement på AU startede officielt efteråret 2016, hvor jeg blev valgt ind som 

fællesrådsrepræsentant for Oeconrådet for rådsåret 2017. Dog har jeg været aktiv i Oeconrådet siden 

sommeren 2016, og bl.a. siddet med i evalueringsudvalget. Foreningsarbejde har altid haft min interesse, 

og er en enestående mulighed for at bruge kræfter på de ting som ligger os mest på sinde, hvor jeg har selv 
tidligere været aktiv på lokalplan i Ungdommens Røde Kors samt Amnesty Youth.  

Indtil fremdriftsreformen trådte i kraft forrige år, havde jeg ikke gjort mig store tanker om hvilken 

betydning den vil have. Men efterhånden som de vidtrækkende konsekvenser af reformen blev klarere, 

ikke mindst takket være Studenterrådets indsats på området, blev jeg mildest talt fortørnet. Det er nu 

blevet mit mål, at kanalisere denne utilfredshed ind i kampen for at vedligehol de og udvikle de gode 
rammer for studerende, som jeg mener at Studenterrådet har været med til at skabe.  

Såfremt mandatet tilfalder mig, vil jeg fokusere det næste års tid på at udbygge det gode forhold 

Studenterrådet har med de enkelte fagråd. Det ligger mig meget på sinde at få aktiveret de kompetencer 

de enkelte fagråd besidder, og sørge for at vi, de studerende på Aarhus Universitet, for så vidt mulig kan 
danne en fælles front om den retning universitetet skal udvikle sig.  

Der hersker ingen tvivl om at den kommende tid bliver fyldt med udfordringer, og i en tid hvor 

studietidsnedbringelse og økonomiske sanktioner fylder mere og mere, er det vigtigere end nogensinde før 

at kæmpe for at den enkelte studerende bliver hørt og inddraget. Sammen står vi stærkest hvis skal slå en 
kamp for vores uddannelse, vores fremtid og vores vilkår her på universitetet.  

Jeg håber at i vil give mig muligheden for, gennem hårdt arbejde, at bidrage til en så vigtig organisation som 

Studenterrådet er for den enkelte studerende. 

 

Med håb om tillid, 

Niels Hvingelby 
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Bilag 14: Opstilling til Studenterrådets forretningsudvalg 

 

Kære Fællesråd, 

 

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

Universitet igen. Jeg er på mit andet semester af kandidaten Human Security på Arts på AU og jeg blev 
sidste vinter færdig med min bachelor i Religionsvidenskab.  

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. I 
det sidste halve år har jeg desuden siddet i Studenterrådets Forretningsudvalg. 

Jeg har i forbindelse med alt 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 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. 

Jeg har været rigtig glad for at sidde med i Studenterrådets Forretningsudvalg det sidste halve år. Det 
har været et spændende år, hvor jeg især har beskæftiget mig med det interne på AU såsom AUPUS og 
universitetsvalget. Såfremt I vil lade mig, vil jeg meget gerne fortsætte dette arbejde som menigt 

medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg og være med til det daglige politiske og organisatoriske 
arbejde og være med til at videreføre arbejdet fra det nuværende FU. Det skal dog siges, at jeg grundet 
en praktik i udlandet i efteråret ’17 kun vil være i stand til at sidde med det første halve år. 

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

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, AUPUS og NorthSide. 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 15: Opstilling til Studenterrådets forretningsudvalg 

Kære Fællesråd 

 

Mit navn er Carina Molsen Nielsen, og jeg studerer Filosofi på mit 6. semester på Arts. Jeg stiller 

op som menigt medlem til Studenterrådets Forretningsudvalg. 

 

Jeg har været aktiv i mit lokale fagudvalg på Filosofi siden mit første semester. Det var også 

allerede dér, at jeg stiftede bekendtskab med Artsrådet og blev dets mandatbærer i Fællesrådet. 

Hook, line & sinker – så havde jeg bidt på krogen med det studenterpolitiske arbejde, hvor min 

interesse og engagement kun er vokset. Især i løbet af den seneste tid som en del af Artsrådets 

Forretningsudvalg, udvalget LUPUS, Valgkommissionen og Studienævnet på Institut for Kultur og 
Samfund på Arts. 

I mit studenterpolitiske virke har jeg beskæftiget mig med organisatorisk arbejde, valg, kampagner 

og flere af Studenterrådets arrangementer. En af de vigtigste erfaringer fra dette udtrykkes bedst 

med tv-programmet Spartans slogan: det stærkeste hold er sammenhold – sammenholdet af de 

lokale fagråd, hvilket også er grundstenen i Studenterrådet. Som medlem af Forretningsudvalget 

vil jeg være med til at sikre og styrke det fortsatte arbejde med inddragelse af fagrådene. 

Derudover er det vigtigt for mig at synliggøre det studenterpolitiske arbejde hos de studerende og 

deres mulighed for indflydelse gennem afholdelse af Fællesrådsmøder, kampagner, Danmarks 

Største, seminarer, valg og deslige. 

Året 2017 bliver også en travl tid udadtil i Studenterrådet. Dels med kommunalvalget i november. 

Her er det vigtigt at vi får de studerendes levevilkår, f.eks. bolig og/eller transport, på 

dagsordenen. Dels afholdelse af Politikkonference i E17, hvor vi kan få styrket vores nationale 

samarbejde i DSF og vise, hvorfor Aarhus Universitet – på trods af fremdriftsreform, 

dimensionering og uddannelsesloft – er et fedt sted at være studerende. 

 

Ovenstående er blot nogle af de projekter, som jeg gerne vil gøre en stærk indsats for bliver 

succeshistorier for Studenterrådet. Ved hårdt arbejde, erfaring i studenterpolitik og 

medinddragelse af fagråd håber jeg, at kunne repræsentere de studerende på Aarhus Universitet i 
Forretningsudvalget. 

 

De bedste hilsner og med håb om jeres tillid, 

Carina Molsen Nielsen 

For spørgsmål eller uddybning kan jeg kontaktes på mail: 

cmolsenn@hotmail.com 
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Bilag 16: Opstilling til Studenterrådets forretningsudvalg 

Kære fællesråd  

Mit navn er Søren, jeg er 24 år gammel og læser Statskundskab på 6. semester, og stiller op til forretningsudvalget for 

Studenterrådet ved Aarhus Universitet.  

Hvad har jeg lavet?; CV og Zimbabwe 

Jeg har i min tid i StatRådet været aktiv i diverse udvalg, bl.a. fællesrådsudvalget og fagligt udvalg. Jeg har samtidig 

været aktivt medlem af studienævnet, hvor jeg har lagt en del arbejde. Jeg har igennem det sidste stykke tid været 

kerneaktiv i studenterrådet, hvor jeg har siddet med i både det kampagnepolitiske udvalg og det AU-politiske udvalg. 

Jeg har herudover deltaget i diverse studenterråds arrangementer, herunder Studiemessen, Politik Konference og 

Danmarks Største. Jeg har også været med i det internationale udvalg i DSF, herunder specifikt Zimbabwegruppen.  

Hvad er min motivation?; Konstruktivisme og Holger Danske 

Jeg har tidligere været udvekslingsstudent i USA, og det er noget, der sætter vigtigheden af gratis uddannelse i 

perspektiv, og konsekvenserne af behovet for en massiv mængde studielån. Uddannelse har både en værdi for individet, 

men også i høj grad for samfundet, og historien har vist, at når Danmark stander i våde, spiller uddannelse en væsentlig 

større rolle end Holger Danske, når det skal på fode.  

Jeg brænder samtidig for at få redefineret det at være studerende. Det er sket et tab af fortælling og identitet om det at 

være studerende, både ud ad til og indad til, som er vigtig at få tilbage. Jeg har ikke nogen enkel løsning, virkeligheden 

er kompleks. Der er ingen konstruktivistisk snuptags-løsning, hvor vi kan ændre alting ved at snakke om det anderledes: 

det kræver det lange, seje træk.  

Jeg synes desuden, det er hammer-spændende at arbejde i krydsfeltet mellem frivillig organisation og forvaltning, og er 

- for at få mit studie til at gå op i en højere enhed - tvunget ”ned” på 20 ECTS dette og muligvis også det næste 

semester, hvorfor jeg helt lavpraktisk også har en del tid at ligge i studenterrådsarbejdet.  

Tanker om SR’s Fremtid, økonomi, mm.; Et ”robust” studenterråd? 

Sidste år stoppede studenterrådets samarbejdet med vores mangeårige sælger, og selvom det lige nu tyder på, at det 

muligvis ikke bliver så galt, som det kunne have været, kommer det alt andet lige til at give nogle økonomiske blå 

mærker. Den økonomiske situation ér en begrænsning, og jeg tror det er at kaste massive mængder af blår i øjnene at 

tro, at sådanne besparelser repræsentere muligheder. Besparelser gør ikke studenterrådet mere robust. Men det tvinger 

os til at fokusere på udviklingen af, hvad der er vigtigt, de studerendes interesser og at være fagrådenes 

paraplyorganisations. FU skal i forlængelse heraf holde sig for øje, at der er rigtig stor forskel mellem forskellige 

fagråd, og det er ikke forretningsudvalgets opgave at forsøge at ensrette de forskellige fagråd, men i stedet være 

responssiv overfor de forskellige fagråds behov.  

Studenterrådet er en velfungerende og historisk organisation, og jeg vil gå til opgaven med at sidde i 

forretningsudvalget med stor ydmyghed. 
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Med håb om jeres tillid:  

Søren Fauerskov Hansen 
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Bilag 17: Opstilling til Studenterrådets forretningsudvalg 

Kære Fællesråd. 

 

Mit navn er Rebecca Østvand Matthiesen, jeg er 24 år gammel og studerer Interkulturelle Studier på 

2. semester, kandidaten. Jeg ønsker at stille op til Studenterrådets Forretningsudvalg.  

Jeg blev som alle andre russere lokket med til et fagrådsmøde med lovning om et fællesskab. Det 

hele tog fart, og snart var jeg fast engageret i både mit fagråd for Engelsk, samt vores tutorforening. 

Jeg elskede universitetslivet og det sociale det førte med sig, men endnu mere ønskede jeg at sørge 

for at andre fik den samme, eller en endnu bedre, oplevelse. Jeg gennemførte min værnepligt på 

Engelsk som næstformand både for vores tutorforening, samt i vores fagråd, og nød at arbejde i 

teams, hvor vi skabte gode oplevelser for studerende.  

 

Efter et udvekslingsophold i Canada, oplevede jeg hvordan et lille bitte universitet kan arbejde 

sammen på tværs af fagligheder, og besluttede at det var slut med navlepilleri på mit eget fag – jeg 

måtte ud på nye eventyr, og har det sidste år siddet som kasserer i Artsrådets Forretningsudvalg. 

Noget der har berørt mig meget er sprogsammenlægningen på Arts der er igang: En masse 

studerende står uden et tilhørssted og bliver revet op med rod. Her har det som repræsentanter, 

været vores opgave at tale deres sag, samt sikre at de får det tilhørssted og det studiemiljø de har 

brug for. Artsrådet var et godt sted for mig; måden hvorpå fagråd kan arbejde sammen under én 

organisation er inspirerende og beundringsværdig. Jeg fik mange kvalifikationer til både at opstarte 

fagråd, samt udføre opkvalificerende fagrådsopgaver. Herudover har jeg gennem planlægning af 

viralkampagner for Artsrådet lært, hvor vigtig kommunikation med de enkelte studerende er, og 

hvor essentiel formidlingen af vores arbejde i studenterpolitik er for at få dem til at føle sig 

inkluderet i processerne. Dette er noget jeg håber på at kunne tage med til Studenterrådets 

Forretningsudvalg.  

 

Mit hjerte brænder for at fagene på tværs af institutter skal føle sig hørt og repræsenteret i store som 

små diskussioner om deres fremtid. Jeg vil gerne være med til at vise, at Studenterrådet er de 

studerende, og at hver studerende tæller og ikke må glemmes i tal og statistikker. Jeg er klar over at 

det er pressede tider for de studerende, og jeg vil både kæmpe for at forbedre deres vilkår politisk, 
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men også ved at gøre en social indsats og inkludere dem. Jeg ser Studenterrådet som limen, der 

holder de studerende samlet i en stor klump med kæmpe forskelligheder. Vi kan lære en masse af 

hinanden, og den mulighed synes jeg vi skal benytte! For mig er frivillighed, og det sammenhold 

det medfører, det vigtigste. 

Jeg ved at jeg kan bidrage med positiv energi og et mod på at samle de studerende.   

 

Med håb om jeres tillid,  

Rebecca  

Ved spørgsmål, kontakt mig gerne på 60144283 eller rebecca_matthiesen@hotmail.com 
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Bilag 18: Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen  

 

Valgkommissionen er overordnet ansvarlig for Studenterrådets deltagelse i valgene til de styrende 

organer på Aarhus Universitet. Herunder at sikre Studenterrådet det maksimale antal  

pladser i Aarhus Universitets bestyrelse samt sikre de mest kvalificerede kandidaters mulighed  

for at opnå valg i Studenterrådets valgforbund. Overordnet set har Valgkommissionen til ansvar at 

træffe de mange strategiske overvejelser og indstille kommissionens forslag til Studenterrådets 

bestyrelseskandidater. 4 pladser er på valg, og mindst 3 valgområder (fakulteter) skal repræsenteres. 

 

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

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

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

 

Spørgsmål til Valgkommissionen kan rettes til Kåre 

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



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

  
 51 

 

Bilag 19: Valg af mindst 2 kritiske revisorer 

 

Den kritiske revision skal føre tilsyn med Studenterrådets økonomi samt udøve et kritisk skøn over 

de foretagne økonomiske dispositioner. Andre forhold besluttes på det konstituerende 

Fællesrådsmøde. De kritiske revisorer skal indkaldes af Generalsekretæren til to årlige gennemsyn 

af Studenterrådets økonomi. Revisorerne kan derudover fordre sig alle oplysninger og aktstykker 

meddelt. Der skal til Den Kritiske Revision vælges mindst to medlemmer, og der afholdes cirka 2 

møder om året. 

 

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

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

 

Spørgsmål til Den Kritiske Revision kan rettes til Charlotte 

Charlotte Stark: Tlf: 26 23 61 45. Mail: general@sr.au.dk 
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Bilag 20: Valg af bestyrelse for Studenterfonden af 1963 

 

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

giver økonomisk støtte til studenterpolitiske, faglige og sociale initiativer på Aarhus Universitet. I 

særlige tilfælde ydes også støtte til aktiviteter, der også omfatter andre uddannelsessøgende end 

studerende ved Aarhus Universitet. Bestyrelsen har cirka mellem 10.000 og 15.000 at uddele. 

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

ansøgningerne. 

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

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

formandsposten. 

 

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

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

prioritere mellem begrænsede midler.  

 

Spørgsmål til Studenterfonden af 1963 kan rettes til Sune Koch Rønnow 

Sune Koch Rønnow. Tlf: 60 14 57 14. Mail: Sune@sr.au.dk 
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Bilag 21: Valg af 2 medlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse 

 

Studenterhusfonden af 1991’s (herfra forkortet SHF) bestyrelse varetager SHFs virksomhed. SHF er 

den største kantinedriver på universitetet og har ligeledes mange aftaler med fredagsbarer. 

Bestyrelsens arbejde går væsentligst ud på at sikre fondens økonomi og personaleforhold. 

 

Fællesrådet skal vælge 2 medlemmer og minimum 1 suppleant. Både bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter forventes at deltage i formøder. 

 

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

arbejde med langsigtede problemstillinger og udviklingspotentiale. 

 

Spørgsmål til SHFs bestyrelse kan rettes til Charlotte 

Charlotte Stark: Tlf: 26 23 61 45. Mail: general@sr.au.dk 
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Bilag 22: Studenterrådets Aktivitetspulje og eventuelt valg til baggrundsudvalg  

 

Aktivitetspuljeudvalget 

Aktivitetspuljeudvalget er ansvarligt for tildeling af midler fra Studenterrådets Aktivitetspulje. 

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

 

Sammensætning 

- Studenterrådets bogholder 

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

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

Fællesrådsmøde 

 

Konstituering 

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

 

Økonomi for Aktivitetspuljen 

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

 

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

kontaktoplysninger. 
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Bilag 23: Valg til de politiske udvalg 

 

AUPUS 

AU-politisk udvalg ved Studenterrådet. AUPUS er et af Studenterrådets politiske udvalg, som har 

til opgave at vedtage og beslutte Studenterrådets politik og strategi i bestyrelsen, samt koordinere 

mellem rektorale udvalg, akademisk råd og studienævn. 

 

Ved spørgsmål kan Emil Outzen kontaktes på 51 34 04 35 eller Emil@sr.au.dk. 

 

KAMPUS 

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

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

både politiske kampagne, men også synligheds- og oplysningskampagner. 

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

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

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

 

Ved spørgsmål kan Andreas Pilgaard Kristensen kontaktes på 30 23 63 33 eller andreas@sr.au.dk. 

 

LUPUS 

Levevilkår- og uddannelsespolitisk udvalg ved Studenterrådet. LUPUS er et af Studenterrådets 

politiske udvalg, som har til opgave at vedtage og beslutte uddannelsespolitik, levevilkårspolitik og 

koordinere arbejdet i Danske Studerendes Fællesråd. 

 

Ved spørgsmål kan Sune Koch Rønnow kontaktes på 60145714 eller Sune@sr.au.dk.  

 

mailto:Emil@sr.au.dk
mailto:andreas@sr.au.dk
mailto:Sune@sr.au.dk
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Bilag 24: Bemærkning omkring diverse valg 

 

Igen i år foreslår det afgående Forretningsudvalg, at repræsentanter til Valgudvalget og 

Idrætsudvalget udpeges gennem Forretningsudvalget. Grunden til dette er, at vi i 

Forretningsudvalget har vurderet, at det er vigtigt disse udvalg køres tæt koordineret med 

Forretningsudvalget. Valgudvalget grundet valgkampsindsatsen og Idrætsudvalget grundet DSFI. 

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

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

 

Valgudvalget er samarbejdsorgan mellem valgsekretariatet, Studenterrådet, Frit Forum og 

Konservative Studenter, hvor man kigger på valgprocedure og valgsystemet. 

 

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

på økonomiske midler og fordelingen af pengene internt i organisationen. 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

  
 57 

 

Bilag 25: Revision af servicestrategien 

 

Baseret på diktionen fra sidste fællesrådsmøde, så skal servicestrategien revideres igen. Nuværende 

servicestrategien er vedhæftet udsendingen. Forretningsudvalget har gået servicestrategien igennem og har 

lavet følgende ændringsforslag.  

Ændringsforslag til Servicestrategien for 2016-2018 

ÆF1: Ændret økonomisk målsætning for DSFI 

Følgende ændres 

Linje 107: 

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

Ændres til: 

”Økonomisk: Et overskud på kr. 100.000 før overskudsdelingen med AUS. Af enhver tjent krone over denne 

målsætning reintegreres 25% på en eller flere specifikke poster. Af de resterende 75% tilføjes som 

minimum Studenterrådets andel til enten aktivitetspuljen eller en selvstændig uddelingspulje, hvor krav til 

de ansøgningsberettigede specificeres af Forretningsudvalget. 

Gældende fra og med regnskabsåret 2017” 

 

Stiller: Forretningsudvalget 

Motivation: Projektlederens løn indgår ikke i regnskabet for DSFI, fordi det kommer efter 

overskudsdelingen med AUS. Dette betyder at vi over længere sigt reelt skal gå i underskud. Hidtil har 

projektlederen også beskæftiget sig med Studiemessen, men grundet organisationsændringerne er dette 

udskrevet af projektlederens rolle, hvorfor enhver lønkrone nu vedrører arbejde på DSFI, og vi klart kan 

definere hvad der for os giver over- eller underskud. Da overskud ikke er uset, er en væsentlig 

problemstilling, hvad vi skal stille op med dette overskud. Vi foreslår, at før enhver krone tjent efter 

målsætningen overskudsdeles, da reintegreres 25% i det følgende års arrangement. Af de restende 75% 

tilføjes som minimum Studenterrådets andel til enten aktivitetspuljen eller en selvstændig uddelingspulje. 

På denne måde har vi specificeret en model, der i udgangspunktet imødekommer AUS, sikrer at 

Studenterrådet ikke må sigte efter profit, og som gør det klart at arrangementet ikke er skabt for at tjene 

penge.  
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Beregningseksempel  
 

 beløb i kr.  

Overskud (før deling) 150.000  

Overskudsdeling (op til kr. 

100.000) 

-100.000 kr. 50.000 udtrækkes til SR, kr. 50.000 

udtrækkes til AUS 

Rest 50.000  

   

Reintegreres (25% af rest) -12.500  

Overføres til pulje -37.500 I dette eksempel overskudsdeles det 

overskydende ikke. 

   

Tilbage 0  

 

ÆF2: Studiekalenderen udskrives af Servicestrategien 

Følgende slettes: 

Linje 195-214 

Slettes 

Motivation: 

Studiekalenderen var et initiativ iværksat af den forrige sælger, Tom Poulsen. Studiekalenderen formåede 

aldrig at levere det ønskede overskud – faktisk var det ikke engang tæt på – derudover ejer den tidligere 

sælger sandsynligvis rettighederne til kalenderen i et eller andet format, hvilket også begrænser vores 

muligheder. Derfor indstiller Forretningsudvalget, at sektionen omkring Studiekalenderen udskrives.  

ÆF3: Plakatservice udskrives af Servicestrategien 

Følgende slettes: 

 

Linje 233-245 

 

Motivation: 

Stakbogladen har i forbindelse med distributionen af Delfinen også stået for ophængningen af plakater fra 

vores plakatservice. Stakbogladen meddeler dog, at det er blevet svært at finde plads til alle de solgte 
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plakater, hvilket naturligvis giver anledning til at genoverveje plakatservice som udbud. Dertil kommer at 

Delfinen er stoppet som trykt magasin, hvorfor den primære distributionsaftale er ophørt. Derfor foreslår vi 

at afskaffe plakatservice for nu. Det kan dog overvejes om servicen igen i fremtiden skal udbydes.  

ÆF4: Den digitale Delfin – del 1 

Følgende ændres: 

Linje 273-275 

” Er et af Studenterrådet støttet blad henvendt til studerende. Bladet bidrager til de studerendes faglige 

interesser gennem et generelt højt journalistisk niveau, der oplyser om studierelevante og faglige 

problemstillinger. Herunder figurerer Studenterrådets egne sider.” 

 

Ændres til 

 

”Delfinen er et af Studenterrådet støttet online magasin henvendt til studerende. Publikationen bidrager til 

de studerendes faglige interesser gennem et generelt højt journalistisk niveau, der oplyser om 

studierelevante og faglige problemstillinger. Herunder figurerer Studenterrådets egne regelmæssige 

artikler og indlæg.” 

 

Motivation: 

På sidste Fællesrådsmøde i 2016 blev det godkendt, at mulighederne for en digitalisering af Delfinen blev 

aktualiseret. Dette har vist sig muligt, hvorfor vi nu tilpasser servicestrategien til at omfatte denne ændring. 

ÆF5: Den digitale Delfin – del 2 

Følgende slettes 

Linje 280-282 

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

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

ÆF6: Den digitale Delfin – del 3 

Følgende ændres 

Linje 288-289 

”• Delfinen skal ikke have et større underskud end -25.000 
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• Udkommer andre steder end AU, f.eks. klinikker og caféer.” 

Ændres til 

 ”Foruden året for den digitale relancering, skal Delfinen ikke have et større underskud end kr. 
25.000 årligt.” 
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Bilag 26: 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 vil har 

indsendt følgende forslag til emne: 

 

Prioritering af undervisning 

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

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

beskrevet. Undervisningkompetencer 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? 

 

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

omkring dette 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. 
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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 

Mødedato vil komme med i tredje udsending. 

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

ikke er fastsat. 


