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Indkaldelse til fællesrådsmøde 
 
Kære Fællesråd, 
 
Hermed indkalder vi i Dirigentinstitutionen til fællesrådsmøde d. 18. maj 2017.  
 
Det ser endnu engang ud til at blive et godt møde, hvor vi skal tage de første spadestik frem mod 
efterårets universitetsvalg: Vi skal nemlig diskutere og beslutte proceduren for Studenterrådets 
opstilling til universitetsvalget. Derudover kommer der et indsuppleringsvalg til 
Forretningsudvalget, da Rikke træder ud til sommer. Endelig vil der være workshops, - mere info 
om det i næste udsendelse. I må meget gerne kigge udkastet til referatet igennem (bilag 1) og skrive 
en mail til dirigent@sr.au.dk, hvis i har rettelser. 
 
Uanset om du er ny eller gammel kan vi fra Dirigentinstitutionen kun opfordre til at deltage i 
Fællesrådets møder – det er spændende, man får indsigt i Studenterrådets arbejdsgange og lære 
studerende fra andre dele af universitetet at kende.  
 
 
Tidsplanen frem til fællesrådsmødet: 
Torsdag d. 11. maj: Tredje udsendelse til fællesrådsmødet 
Torsdag d. 18. maj: Fællesrådsmøde  
 
 
Som altid er I velkomne til at indsende spørgsmål og kommentarer til dirigent@sr.au.dk. 
 
Vi, i Dirigentinstitutionen, glæder os meget til at se jer til mødet. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Bertil Moesgaard, Kristian Klausen og Caglar Araz, 
Studenterrådets dirigenter  
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Foreløbig dagsorden til Fællesrådsmøde d. 18.05.2017 
Torsdag d. 18.05.17 kl. 19.15-22.00, Richard Mortensenstuen. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

1.2 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 06.04.2016 (O+D+B) (Bilag 1) 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

 

2.  Sager til behandling 

2.1 Studenterrådets opstillingsstruktur til universitetsvalget (bilag 2) (O+D+B) 

2.2 Indsuppleringsvalg til Forretningsudvalget (bilag 3)  

 

Pause 

2.3 Workshops (bilag 4) (O+D) 

 
3.  Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

3.2 AUPUS (O) 

   3.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) 

3.3 LUPUS (O) 

   3.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) 

3.4 KAMPUS (O) 

   3.4.1 Indsupplering til KAMPUS (B) 

3.5 Fagrådsrunden 

3.6 Andre 

   3.6.1 Valgkommissionen (bilag 5) 

 

4. Evt. 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 

  

19.15 – 19.30 

	

	

	

	
	

19.30 – 20.00 

20.00 – 20.30 

 
20.30 – 20.40 

20.40 – 21.20 

	

21.20 – 21.50 

	

	

	

	

	

 
 

 

 
21.50 – 21.55 

21.55 – 22.00 
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Bilag 1:	Udkast til referat fra Fællesrådsmødet d. 06.04.2017 
	

Torsdag d. 06.04.17 kl. 19.15-22.00, Richard Mortensenstuen. 

 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

 

Tilstede med mandat: 

Signe Nygaard Pedersen (Artsrådet), Ditte Marie Thomsen (Artsrådet), Daniel Slater (Artsrådet), Krestina 

V. Christensen (Artsrådet), Line Dam (Artsrådet), Maria Møller (Artsrådet), Søren Sandager (Artsrådet), 

Lieve Vermeulen (Artsrådet), Jeppe Kaas (Artsrådet), Andreas Olsen (Artsrådet), Tine Schnetler (CC), Hans 

Hallmann (Statsrådet), Sofie Tram (Statsrådet), Casper Hanghøj (ABC), Niklas S.H.K. (RIA), Sune Koch 

Rønnow (MFSR), Lasse Eriksen (IGOR), Tobias Pedersen (Jurarådet), Marie Dall (Jurarådet), Julie 

Sandgaard Andersen (Artsrådet), Kasper Laustsen (ABC), Christian Danmark (ABC), Dannie Lehmann 

(RIA), Kasper Langgaard (MFSR), Niels Hvingelby (Oeconrådet), Michael Faldborg (MoGens), Helle Yde 

(ABC), Ditte Hyldelund Schmidt (Psykrådet), Carmen Amanda Rodriguez (Psykrådet). 

 

Dannie Lehmann gik ved pausen kl. 20.15 og afleverede sit mandat 

 

 

Tilstede uden mandat: 

Esben Andersen (Statsrådet), Søren Hansen (Statsrådet), Christina Wind (Artsrådet), William Peray 

(Psykrådet), Cherie Lunabjerg (MoGens), Kåre Koch Rønnow (MFSR), Emil Outzen (formand FU), Rikke 

Skjoldborg (FU medlem), Rebecca Matthiesen (FU medlem), Carina Nielsen (FU medlem), Søren Hansen 

(FU medlem), Charlotte Stark (sekretariatsleder), Kristian Klausen (1. dirigent), Caglar Araz (2. dirigent), 

Bertil Moesgaard (chefdirigent). 

 

Der er 29 mandater tilstede fra 4 hovedområder, hvorfor quorum er konstateret. 

 

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

     (Bilag 1) 

Afstemning: Imod: 0, blankt: 2, for: 27 

Referatet er godkendt uden bemærkninger.  

 

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 
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Dagsordnen er godkendt uden bemærkinger. 

 

2.  Sager til behandling 

2.1 Revision af budget 2017 (bilag 2) (O+D+B) 

Emil fremlægger revideret budget jf. bilag. 

 

Kommentarer og spørgsmål: 

• Spørgsmål: Fællesrådets mødeudgifter har været stigende de sidste par år. Regner man med, at den 
stigning skal fortsætte i 2018 og 2019? Svar: Det forventes ikke, at der skal bruges mere på posten i 
2018 og 2019. 

• Spørgsmål: Der er nedjusteret med 25.000 på kampagner. Hvorfor ikke sætte kampagnepuljen op i 
2018 og 2019? Svar: Tanken var, at vi evt. kunne opjustere denne pulje for 2018 og 2019. Dog 
venter vi lige og ser hvad resultatet for 2017 ender på, før den beslutning træffes. 

o Kommentar MFSR: Vi mener de 100.000 er et naturligt beløb at sætte kampagnepuljen på, 
så man har mulighed for at lave nok kampagner. Kampagner er vores politiske udtryk. Det 
er fint nok at der er sparet på posten i år fordi vi generelt skal spare, men vi mener 
målsætningen bør være at den stiger igen for 2018 og 2019. 

o Spørgsmål: Forventer I at kunne bruge 100.000 kr. på kampagner, hvis posten sættes så 
højt? Svar: Ja det forventer vi godt vi kan.  

o Afslutning – Vi ser på det til efteråret, når vi skal lave budget for 2018, hvilket niveau 
kampagnepuljen skal sættes til i 2018 og 2019. 

• Spørgsmål: Da vi gennemgik forslag til budget i efteråret bemærkede Statsrådet at Operation 
Dagsværk var kommet ud af budget. Er det bare en fejl at den ikke er kommet på som en post i det 
reviderede budget for 2018 og 2019. Svar: Det er en fejl. Operation Dagsværk vil komme på i 2018 
og 2019. 

 

Afstemning om godkendelse af det reviderede budget: Imod: 0, blankt:0, for: 29 

Det reviderede budget er godkendt. 

 

Pause 

 

 

2.2 Workshops (bilag 3) (O+D) 

Der gennemføres tre forskellige workshops jf. bilag med overordnede emner: Politikkonference, Evaluering 

af universitetsvalget og KAMPUS. 

 

Efter workshops fortæller Rikke Skjoldborg: 
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Der er ved at blive udarbejdet et dokument om god valgskik. Dette skal vedtages på næste fællesrådsmøde. 

Det er allerede muligt nu at læse udkastet. Hvis man har kommentarer, så skal de sendes inden den 21. april 

til Lieve Vermeulen.   

 
3.  Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

Emil fortæller: 

• Der er Politikkonference den 21.-23. april i Roskilde. Hvis man har lyst til at komme med, så kan 
man tilmelde sig til Carina Nielsen. 

• Rikke Skjoldborg regner med at udtræde af FU efter sommerferien, da hun skal i praktik. Hvis man 
er interesseret i at stille op, eller bare ønsker at høre nærmere, så kan man kontakte Emil. 
Umiddelbart regner vi med at indsupplering kan foregå på næste fællesrådsmøde. Start vil være fra 
august/september.   

• Der er fagrådshyttetur den 6.-7. maj. Tilmelding foregår på fb. 
• Northside. Hvis man ønsker at blive frivillig på NS, så foregår tilmelding til Lieve Vermeulen. Der er 

tale om, at man får 2 vagter af hver 8 timers varighed.  

3.2 AUPUS (O) 

Lieve fortæller:  

• På AUPUS møderne forberedes bestyrelsesrepræsentanternes deltagelse i AU bestyrelsesmøder. Der 
er afholdt temamøde om undervisningskompetencer, hvilket er et emne der vil blive arbejdet videre 
med. Der er én plads ledig i AUPUS 

   3.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) 

Michael Faldborg indsuppleres i AUPUS 

 

 

3.3 LUPUS (O) 

Ditte fortæller: 

• Fokusområder er bl.a. bolig, transport, politikpapirer og finansiering mm.  

   3.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) 

Sune Koch Rønnow og Emil Outzen indsuppleres i LUPUS (var ikke på listen fra det konstituerende 

fællesrådsmøde) 

 

3.4 KAMPUS (O) 

Carina fortæller: 

• Vi skal bl.a. planlægge forårskampagne. Planlægge hvad der socialt skal laves på PK. Snakke 
merchandise mm. 
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   3.4.1 Indsupplering til KAMPUS (B) 

Julie Sandgaard Andersen indsuppleres i KAMPUS. 

 

3.5 Fagrådsrunden 

RIA: Der er valgt ny bestyrelse i RIA.  

MFSR: Der er travlt med at repræsentere studerende i råd og nævn. 

IGOR: Der er valgt ny bestyrelse. Der skal afholdes karrieredag. 

Jurarådet: Har lige afholdt klagernes bord. Resultaterne heraf bliver der nu arbejdet videre med. Der er 

afholdt arrangementet Juristens arbejdsområde.   

CC: Der er valgt ny formand og næstformand. Skal snart flytte i lokaler på Fuglsangs Alle.   

Psykrådet: Der er valgt nyt FU. Arbejder med en bekymring omkring den sociale deltagelse på studiet. Der 

er faldende interesse for sociale arrangementer. 

Artsrådet: Der er valgt nyt FU. Der er afholdt fagrådsaften. Kampagne om psykisk studiemiljø. Der 

forberedes Artistisk festival. 

ABC: Består af 8 nye medlemmer. Der arbejdes på at få fagrådet op at køre.  

Statsrådet: Der er afholdt brokkedag. Der arbejdes i studienævnet. I akademisk råd arbejdes der med emnet 

underviserkompetence.   

Oeconrådet: Der er gennemført midtvejsevalueringer. Der er ved at blive planlagt Erhvervsøkonomi og 

økonomi aften samt den gyldne pegepind 

Mogens: Der gennemføres arrangementer omkring jobmuligheder, og hvordan man skriver en god opgave. 

 

 

3.6 Andre 

3.6.1. Opfølgning Studenterpolitisk forum 

Emil giver en opfølgning på Studenterpolitisk forum. Emnet der var blevet valgt var prioritering af 

undervisning. Dette er et emne, der er blevet arbejdet med i AUPUS. Hvis man vil se nogle af de forslag, der 

er kommet frem så kontakt Emil. 

 

3.6.2 Valgkommissionen 

Der er arbejdet med opstillingsstrukturen til valget. På næste fællesrådsmøde regner man med at kunne 

præsentere anbefaling til struktur. 

 

   3.6.3 Dirigentintuitionens forretningsorden (Bilag 4 Skiftlig orientering) 

   3.6.3 Forretningsudvalgets forretningsorden (Bilag 5 Skiflig orientering) 
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   3.6.4 Forretningsorden for de politiske udvalg (Bilag 6 Skiflig orientering) 

 

 

 

4. Evt. 

Der er ved at blive arrangeret march for science. Udspringer af at der er en stigende tendens til at træffe 

beslutninger på baggrund af mavefornemmelser i stedet for at gå videnskabeligt til værks. Arrangementet 

bliver for alle på uni og gennemføres her i Aarhus. Demonstrationen gennemføres den 22. april kl. 14.00. 

Alle er velkomne til at deltage.  

 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 2: Studenterrådets opstillingsstruktur til universitetsvalget 2017 
	

Indledende	om	Universitetsvalget	

Dette	bilag	beskæftiger	sig	med	Studenterrådets	opstillingsstruktur	til	bestyrelsesvalget	ved	Århus	

Universitet.	Opstillingsformen	er	af	en	vis	betydning,	men	det	er	vigtigt	for	Valgkommissionen	at	

betone,	at	uanset	hvilken	struktur,	som	Fællesrådet	måtte	vælge,	så	vil	det	være	Studenterrådets	mål	

at	lave	en	inddragende	valgkamp,	hvor	vi	sikrer	en	høj	stemmeprocent	og	kandidaterne	til	Studienævn,	

Akademisk	Råd	og	bestyrelsen	bliver	valgt.	Endvidere	er	det	ligeledes	vigtigt,	at	fagrådene	også	har	

mulighed	for	at	promovere	sig	selv	og	deres	fokusområder.	

Hvordan	disse	målsætninger	sikres	vil	vi	forholde	os	til	i	forlængelse	af	valget	af	opstillingsstruktur.	Det	

er	blot	vigtigt	for	os	at	understrege,	at	disse	grundlæggende	principper	ikke	er	tiltænkt	som	

omdrejningspunkterne	for	diskussionen,	og	at	disse	er	alfa-omega	for	os,	uanset	den	valgte	struktur.	

	

Indledende	kommentarer	om	opstillingsstrukturerne:	

Studenterrådets	opstilling	til	Universitetsvalget	indebærer	et	valg	af	opstillingsstruktur.	Der	indstilles	

derfor	til,	at	Fællesrådet	vedtager	en	overordnet	opstillingsstruktur	på	fællesrådsmødet	den	

18.05.2017.	Studenterrådet	har	hidtil	stillet	op	til	bestyrelsesvalget	som	skitseret	i	Figur	2,	men	med	en	

bestemt	sammensætning	af	listeforbundene.	Alle	stemmer	på	fagrådene,	kandidater	mv.,	der	er	

tilknyttet	Studenterrådet,	har	sikret,	at	Studenterrådet	har	fået	nok	stemmer	til,	at	Studenterrådet	de	

seneste	år	har	vundet	begge	bestyrelsesposter.	Listeforbundenes	sammensætning	er	dog	af	betydning	

ift.	hvilke	lister,	der	vinder	mandater	(Studenterrådets	spidskandidater,	Statsrådet,	Artsrådet	osv.).	

Med	den	hidtidige	sammensætning	af	Studenterrådets	spidskandidaters-listeforbund	har	hændelsen	

fra	2016	været	en	risiko.	Ved	universitetsvalget	i	2016	valgte	kandidaterne	på	en	liste	i	

Studenterrådets	Spidskandidaters	listeforbund	at	trække	deres	kandidaturer	for	at	sikre	valg	til	

Studenterrådets	spidskandidater.	Hændelsen	affødte	kritik	fra	flere	parter	og	har	ført	til	en	betragtelig	

evalueringsindsats.	Valgkommissionen	og	Valgudvalget	har	søgt	at	klarlægge	muligheder	og	

begrænsninger	ved	forskellige	opstillingsstrukturer.	I	det	følgende	vil	to	modeller	blive	præsenteret	

som	mulige	måder	at	forebygge	en	lignende	situation	fra	at	opstå	igen.	Med	de	to	nye	

sammensætninger	søges	en	større	garanti	for	at	Studenterrådets	spidskandidatsliste	(spidskandidater	

med	suppleanter)	vinder	begge	mandater.		
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Valgkommissionens	betænkning	om	Studenterrådets	opstillingsstruktur	til	bestyrelsesvalget	

Studenterrådet	søger	at	maksimere	antallet	af	bestyrelsesposter	(2),	som	Studenterrådet	opnår	ved	

Universitetsvalget,	og	at	de	personer,	som	Fællesrådet	har	valgt	også	er	dem,	som	vinder	posterne.	

Valgkommissionen	har	i	dette	øjemed	via	flere	møder	og	workshops	forholdt	sig	til	Studenterrådets	

opstilling	til	bestyrelsesvalget	ved	Århus	Universitet	2017.	På	mødet	den	17.	april	blev	en	1½	timers	

lang	behandling	af	emnet	afsluttet	med	denne	betænkning	til	valgstrukturen.	Gode	argumenter	er	

fremført	for	forskellige	opstillingsstrukturer.	De	to	opstillingsstrukturer,	som	har	vundet	størst	

tilslutning	i	processen	præsenteres	her.	Modellerne	vil	i	det	følgende	stykke	forkortes	som	henholdsvis	

SRS-modellen	(Studenterrådets	Spidskandidatsliste-modellen)	og	MSL-modellen	(Modificeret	

Støtteliste-modellen).	Det	præcise	design	af	de	to	modeller	herunder	listeforbundenes	

sammensætninger,	antal	opstillede	kandidater	m.v.	kan	tilpasses,	hvorfor	det	primært	er	strukturen,	

som	der	lægges	op	til	at	diskutere	på	dette	fællesrådsmøde.		

	

SRS-modellen	

SRS-modellen	er	skitseret	i	Figur	1.	Modellen	indbefatter,	at	Studenterrådets	spidskandidater	(herefter	

forkortet	SRS),	som	hidtil,	opstiller	som	liste	i	eget	listeforbund,	men	at	yderligere	lister	relateret	til	

Studenterrådet	ikke	opstiller.	De	primære	argumenter,	som	har	været	anført	hhv.	for	og	imod	er	

oplistet	nedenfor:	

	

Argumenter	for	SRS-modellen:	

• Valgsystemet	bliver	væsentligt	mere	overskueligt.	

• Studenterrådet	undgår	at	have	kandidater	opstillede,	som	ikke	ønsker	valg.	

• Det	vil	fortsat	være	muligt	at	forøge	valgdeltagelsen	i	de	enkelte	valgboder,	idet	en	væsentlig	

andel	af	de	studerende	først	bliver	opmærksomme	på	valget	i	valgboderne.	

• Det	vurderes	af	nogle	parter,	at	endog	rigtig	stærke	argumenter	skal	anvendes	for	at	godtgøre	

fastholdelsen	af	den	hidtil	anvendte	model	-	ydermere	ses	det	som	nødvendigt	at	

Studenterrådet	i	så	fald	udtrykker	noget	nær	enstemmighed.	

Argumenter	imod	SRS-modellen	

• Effekterne	af	et	mere	overskueligt	system	kan	medføre	såvel	højere	som	lavere	valgdeltagelse	

og	såvel	højere	som	lavere	stemmeandel	til	Studenterrådet	-	effekternes	størrelse	er	ukendte	

og	kan	medføre	et	overforbrug	af	ressourcer.	
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• Det	anføres	at	de	enkelte	fagråds	motivation	til	at	engagere	sig	i	valgkampen	mindskes,	

såfremt	fagrådene	ikke	opstilles	til	valget.	

	

Kort	fortalt	stiller	Studenterrådet	en	liste	op,	bestående	af	spidskandidater	og	suppleanter,	og	ingen	

støttelister.	

Bemærk,	at	I	dette	format	vil	Valgkommissionens	anbefaling	være	fortsat	at	lave	støtteplakater,	men	

man	vil	ikke	kunne	stemme	direkte	på	de	lokale	fagrådsaktive.	

	

MSL-modellen	

MSL-modellen	indbefatter	at	den	hidtil	praktiserede	model	fortsættes	om	end	i	en	modificeret	udgave.	

Den	modificerede	udgave	betyder	blandet	andet,	at	der	(såfremt	denne	model	vælges)	afviges	fra	

kutymen	med,	at	de	opstillede	spidskandidaters	lokale	fagråd	står	i	samme	listeforbund	som	

spidskandidaternes	listeforbund.	Dette	synes	at	være	en	nødvendig	afvigelse	for	at	sikre,	at	

Studenterrådets	spidskandidater	opnår	valg.	Spidskandidaternes	oprindelige	fagråd	vil	fortsat	stille	op,	

det	vil	dog	være	under	eget	listeforbund.	Som	skitseret	i	Figur	2	så	vil	alle	fagråd	kunne	stille	op,	

hvorfor	det	kun	er	sammensætningen	af	Studenterrådets	spidskandidaters-listeforbund,	der	ændres	

på..	De	primære	argumenter	i	relation	til	MSL-modellen	er	anført	nedenfor:	Argumenter	for	MSL-

modellen:	

• Studenterrådet	er	forankret	i	de	lokale	fagråd.	Der	er	en	bred	opfattelse	af,	at	fagrådenes	

opstilling	motiverer	og	engagerer	studerende	på	de	enkelte	studier	til	at	sætte	sig	ind	i	valget	

og	forøge	valgdeltagelsen.	

• MSL-modellen	kan	tilpasses	udviklingen	i	valgresultaterne,	hvorfor	2016-episoden	ikke	

vurderes	som	værende	særligt	risikabel.	

• En	modificeret	udgave	af	senere	års	opstillingsmodel	vil	kunne	fastholde	fokus	på	at	skabe	

opmærksomhed	omkring	Studenterrådet	og	Universitetsvalget,	hvorved	valgdeltagelsen	og	

stemmeandelen	mv.	kan	løftes.	

	

Argumenter	imod	MSL-modellen	

• Studenterrådets	spidskandidater	vil	skulle	forholde	sig	til	valgstrukturen	fra	kampagnestart	

frem	for	at	kunne	tale	om	studenterpolitik.	

• Det	er	potentielt	problematisk,	såfremt	de	studerende	ikke	er	bevidste	om,	at	deres	stemme	

ikke	i	sig	selv	bringer	kandidaten	i	bestyrelsen.	
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Kort	sagt	så	laver	alle	fagrådsmodeller	stadig	støttelister	og	kan	stemmes	på,	men	vi	bruger	historiske	

data	for	at	sandsynliggøre	spidskandidaterne	bliver	valgt.	

	

	

Upåagtet	Fællesrådets	valg	af	opstillingsmodel	vil	Studenterrådet	have	fokus	på	følgende:	

• Studenterrådet	søger	at	vinde	så	mange	studienævns-,	akademisk	råds-	og	bestyrelsespladser	

som	muligt.	

• Studenterrådet	bør	agere	som	en	samlet	enhed	med	et	format,	som	fagrådene	kan	identificere	

sig	i.	

• Studenterrådet	vil	arbejde	for	at	sikre	den	højest	mulige	valgdeltagelse.	

• Studenterrådet	vil	arbejde	for	at	kandidaterne,	studienævns-	og	akademisk	råds-	såvel	som	

bestyrelseskandidater,	er	synlige	og	genkendelige	på	campus.	Spidskandidaterne	bør	tilstræbe	

at	møde	fagrådene	inden	valgkampen	og	bekendtgøre,	hvem	spidskandidaten	er.	

• Vælgerne	bør	mødes	i	øjenhøjde.	

• Kandidaterne	formidler	henholdsvis	Fællesrådets	og	fagrådenes	politik.	

	

Et	muligt	stemmeseddeldesign	for	de	to	opstillingsstrukturer	er	forsøgt	opstillet	i	Figur	3,	om	end	der	

her	skal	tages	særlige	forbehold	i	forhold	til	at	designet	er	eksternt	bestemt.	Hensigten	med	figur	3	er,	

at	illustrere	forskellen	på	henholdsvis	SRS-	og	MSL-modellen.	Det	skal	således	bemærkes,	at	antallet	af	

kandidater	og	lister	hos	Konservative	Studerende,	Frit	Forum	samt	Borgerlige	Studerende	m.fl.	er	

ukendt,	ligesom	placeringen	på	stemmesedlen	ikke	nødvendigvis	indebærer,	at	Studenterrådets	lister	

står	i	rækkefølge.	

	

Valgkommissionen	anbefaler,	at	beslutningen	om	Studenterrådets	opstillingsstruktur	til	

bestyrelsesvalget	træffes	af	Fællesrådet.	

Uddybende	kommentarer	vedrørende	valgsystemets	udformning	samt	Valgkommissionens	anbefaling	

kan	fås	ved	at	kontakte	Valgkommissionen	på:	

valg@sr.au.dk	
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Figur	1	-	SRS-modellen	
Note:	Kort	fortalt	indebærer	modellen,	at	Studenterrådets	spidskandidater	og	suppleanter	udgør	
Studenterrådets	kandidater.	Fagråd	under	Studenterrådet	opstiller	således	ikke.	Valgkommissionen	
anbefaler	dog	at	fortsætte	støtten	mellem	hhv.	Studenterrådets	spidskandidater	og	fagrådene.	

	

Figur	2	-	MSL-modellen	
Note:	Kort	fortalt	indebærer	modellen,	at	fagrådene	fortsat	opstiller,	men	at	Studenterrådets	
spidskandidaters	listeforbund	i	højere	grad	vil	bestå	af	mindre	fagråd	på	baggrund	af	historiske	data.	

		

	

Studenterrådets	valgforbund	

=	

Studenterrådets	spidskandidaters-

listeforbund	

=	

Studenterrådets	spidskandidater	

																						SR-Valgforbund	

	

Studenterrådets	
spidskandidater	-	
eksempelvis	i	

listeforbund	med:	
Antropologisk	Fagråd,	

Communication	Council,	
Historisk	Fagråd	og	

Oeconrådet	
Artsrådet	

Psykrådet	

Fagråd	xx	
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Figur	3	
Eksempler på muligt stemmeseddelsdesign 

SRS-modellen MSL-modellen 
Studenterrådets valgforbund Studenterrådets valgforbund 
Studenterrådets listeforbund Studenterrådets listeforbund 
Studenterrådets spidskandidaters-liste Studenterrådets spidskandidaters-liste 
Spidskandidat #1 Spidskandidat #1 
Spidskandidat #2 Spidskandidat #2 
Suppleant #1 Suppleant #1 
Suppleant #2 Suppleant #2 
  
Konservative studerende valgforbund Eks. Antropologisk Fagråd listen 
Konservative studerende listeforbund Kandidat #1 
Konservative studerende liste #1 Kandidat #2 
Kandidat #1 Kandidat #3 
Kandidat #2 Kandidat #4 
Kandidat #3 Kandidat #5-#10 
Kandidat #4  
Kandidat #5-#10 Eks. Communication Council listen 
 Kandidat #1 
Frit Forum valgforbund Kandidat #2 
Frit Forum listeforbund Kandidat #3 
Frit Forum Kandidat #4 
Kandidat #1 Kandidat #5-#10 
Kandidat #2  
Kandidat #3 Eks. Historisk fagråd listen 
Kandidat #4 Kandidat #1 
Kandidat #5-#10 Kandidat #2 
 Kandidat #3 
Borgerlige studerende valgforbund Kandidat #4 
Borgerlige studerende listeforbund Kandidat #5-#10 
Borgerlige studerende  
Kandidat #1 Artsrådets listeforbund 
Kandidat #2 Artsrådet listen 
Kandidat #3 Kandidat #1 
Kandidat #4 Kandidat #2 
Kandidat #5-#10 Kandidat #3 
 Kandidat #4 
Eget/uden for valgforbund Kandidat #5-#10 
Individuel kandidat #1  
Individuel kandidat #2 Psykrådets listeforbund 
Individuel kandidat #3 Psykrådet listen 
Individuel kandidat #4 Kandidat #1 
Individuel kandidat #5 Kandidat #2 
 Kandidat #3 
 Kandidat #4 
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 Kandidat #5-#10 
  
 Konservative studerende valgforbund. 
 Konservative studerende listeforbund 
 Konservative studerende liste #1 
 Kandidat #1 
 Kandidat #2 
 Kandidat #3 
 Kandidat #4 
 Kandidat #5-#10 
  
 Frit Forum valgforbund 
 Frit Forum listeforbund 
 Frit Forum liste #1 
 Kandidat #1 
 Kandidat #2 
 Kandidat #3 
 Kandidat #4 
 Kandidat #5-#10 
  
 Borgerlige studerende valgforbund 
 Borgerlige studerende listeforbund 
 Borgerlige studerende #2 
 Kandidat #1 
 Kandidat #2 
 Kandidat #3 
 Kandidat #4 
 Kandidat #5-#10 
  
 Eget/uden for valgforbund 
 Individuel kandidat #1 
 Individuel kandidat #2 
 Individuel kandidat #3 
 Individuel kandidat #4 
 Individuel kandidat #5 
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Bilag 3: Indsuppleringsvalg til Forretningsudvalget 
	

Sagen	kort:	

Da	Rikke	Rode	udtræder	som	menigt	medlem	af	forretningsudvalget	ved	starten	af	efterårssemesteret,	

bliver	der	en	ledig	plads	i	udvalget.	På	Fællesrådsmødet	d.	18.	maj	vil	det	derfor	være	muligt	at	opstille	til	

denne	plads	i	forretningsudvalget	med	indtræden	fra	og	med	1.	august	eller	1.	september.	

	

Arbejdet	i	forretningsudvalget	

Den	daglige	drift	af	Studenterrådet	sikres	først	og	fremmest	af	forretningsudvalget.	Forretningsudvalget	

består	af	syv	indvalgte	studerende,	og	arbejdet	er	først	og	fremmest	bundet	af	Studenterrådets	gældende	

arbejdsplan	samt	servicestrategi.	Arbejdet	spænder	bredt:	Fra	kampagnearbejde	og	deltagelse	i	national	

studenterpolitik	gennem	DSF	til	opkvalificering	af	fagråd	og	afholdelse	af	arrangementer	som	Danmarks	

Største	Fredagsbar	og	Idrætsdag.	Som	altid	er	en	af	de	store	begivenheder	det	kommende	efterår	

universitetsvalget,	og	det	siddende	forretningsudvalg	vil	særligt	opfordre	til,	at	personer	med	interesse	for	

det	koordinerende	og	kampagneudførende	arbejde	bag	valgkampen	overvejer	at	opstille.	

	

Som	medlem	af	forretningsudvalget	er	man	en	central	del	af	Studenterrådets	organisation,	og	man	udgør	

derfor	en	vigtig	brik	i	det	studenterpolitiske	arbejde	ved	Aarhus	Universitet.	At	sidde	i	forretningsudvalget	

er	derfor	også	forbundet	med	mange	arbejdstimer	både	i	hverdage,	i	aftentimer	og	enkelte	weekender.	

	

Som	vedtaget	af	Fællesrådet,	kompenseres	arbejdet	i	forretningsudvalget	med	et	månedligt	vederlag	på	kr.	

3.145,-	før	skat	i	indeværende	rådsår.	

	

Hvis	man	vil	opstille:	

Spørgsmål	til	arbejdet	i	Forretningsudvalget	og	forholdene	omkring	opstilling	kan	rettes	til	Emil	Outzen,	

formand	for	Studenterrådet,	på	tlf.	5134	0435	eller	mail	emil@sr.au.dk.		

	

Det	er	muligt	at	opstille	på	mødet	uden	forudgående	orientering	samt	skriftligt	forud	for	mødet.	Skriftlige	

opstillinger	indsendes	per	mail	til	dirigent@sr.au.dk	og	skal	være	indkommet	senest	mandag	d.	15.	maj.		

	

Medlemmer	af	forretningsudvalget:	

Emil	Outzen	(formand),	Hanna-Louise	Schou	Nielsen	(næstformand),	Carina	Molsen	Nielsen,	Niels	

Hvingelby,	Rebecca	Østvand	Matthiesen,	Søren	Faurskov	Hansen	og	Rikke	Rode	(som	udtræder).	
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Bilag 4: Workshops 
Bilaget kommer med i næste udsendelse. 
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Bilag 5: Opslag – Spidskandidater til universitetsvalget 2017 
Kære Fagrødder, 

Valgkommissionen har påbegyndt planlægningen af universitetsvalget på Aarhus Universitet i november 

(13. – 16. november 2017). I den forbindelse søger vi spidskandidater, der har interesse i at stille op til 

Universitetsbestyrelsen. 

 

Det forventes at du: 

• Deltager i alle fem bestyrelsesmøder samt i AUPUS-møderne (som mandatbærer) 
• Tager aktivt del i Studenterrådet generelt 
• Deltager i udformningen af valgkommissoriet og selve valgkampen 

 

Om stillingen: 

I løbet af året vil der bestyrelsesmøder og AUPUS-møder, hvor der behandles emner vedrørende Aarhus 

Universitetets interne universitetspolitik. Det forventes, men er ikke et krav, at man er indstillet på at 

genopstille, så man kan oplære den nye spidskandidat for 2018/2019. For at komme i betragtning til at blive 

en af de spidskandidater, der søges, så skal du sende en opstilling senest fredag den 30. juni 2017 kl. 12.00 til 

valg@sr.au.dk. En opstilling skal indeholde: fulde navn, fag, en motivation og lidt om egne erfaringer i og 

uden for Studenterrådet. 

 

Interesseret? 

Hvis du har interesse i eller ønsker at stille op, så er du meget velkommen til at snakke med en af os fra 

Valgkommissionen eller snakke med Lieve Vermeulen eller Sune Koch Rønnow (de to nuværende 

bestyrelsesmedlemmer). Spørgsmål til Valgkommissionens arbejde kan stilles til Valgkommissionens 

formand Kristian Klausen eller sekretær Carina Molsen Nielsen. Alle henvendelser vil blive behandlet 

fortroligt. 

 

De bedste hilsner, 

Valgkommissionen 

 

Kontaktoplysninger 

Kristian Klausen +45 60683966 contact@kristianklausen.dk 

Carina Molsen Nielsen +45 29627392 carina@sr.au.dk 

Lieve Vermeulen +45 28992607 lieve@sr.au.dk 

Sune Koch Rønnow +45 60145714 sune@sr.au.dk 

Valgkommissionen  valg@sr.au.dk 


