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Tidsplan frem til det konstituerende fællesrådsmøde 

Kære Fællesråd. 

 

Hermed indkalder den afgående Dirigentinstitution til konstituerende fællesrådsmøde d. 22. februar 

2018. 

 

Med første udsendelse fulgte, jf. Fællesrådets forretningsorden for rådsåret 2017, et udkast til 

Fællesrådets forretningsorden for rådsåret 2018. Desuden var der bilag omkring de forskellige valg 

samt indkomne forslag.  
 

Med anden udsendelse følger, jf. Fællesrådets forretningsordenen for rådsåret 2017, et udkast til 

Studenterrådets Forretningsudvalgs beretning, Studenterrådets arbejdsplan, kommissorier for 

politisk(e) udvalg, skriftlige opstillinger til diverse valg samt indkomne forslag. 
Diverse bilag til indkomne forslag samt punkter til godkendelse er desuden inkluderet. 

 
Ønsker man at bekendtgøre sin intention om at opstille til et eller flere af valgene kan en sådan 

motivation af ikke-længere end én A4 sides længde sendes til Dirigentinstitutionen inden torsdag den 

15. februar 2018 kl. 12:00 med henblik på at blive inkluderet i 3. udsending. Bemærk at det jf. 

Statuttens Appendiks C også er muligt at opstille ved at meddele sit kandidatur på mødet.  

 

Ændringsforslag til arbejdsplanen, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt. indkomne forslag 

skal, jf. forretningsordenen, sendes til Chefdirigenten senest 7 dage før mødet, altså inden torsdag d. 

15. februar kl. 12.  

Nb. Der kan ikke stilles ændringsforslag til ovenstående punkter på det konstituerende 

fællesrådsmøde.       

 

Vi ønsker desuden at gøre opmærksom på, at fagrådene, som endnu ikke har indsendt deres 

mandatlister med fællesrådsrepræsentanterne, skal huske at indsende disse inden d. 15 

februar, da mandatet ellers bortfalder. Hvis dette ikke er muligt, så kontakt venligst 

Dirigentinstitutionen. Indsendelse af mandatlister samt andre henvendelser herunder korrektioner af 

indhold i udsendingen bedes meddelt dirigent@sr.au.dk. 

 

Tidsplanen frem til det konstituerende fællesrådsmøde: 

Torsdag d. 15 februar: tredje udsending 

Torsdag d. 22. februar: konstituerende fællesrådsmøde  

 

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

 

Venlig hilsen 

Dirigentinstitutionen  

mailto:dirigent@sr.au.dk
mailto:dirigent@sr.au.dk
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Foreløbig dagsorden til konstituerende Fællesrådsmøde d. 22.02.2018 

Torsdag d. 23.02.17 kl. 17.15-22.00, Studenternes Hus, Mødelokale 1. / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Konstituering 

1.1 Optagelse af nye fagråd (O) 

1.2 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2018 (O) (Bilag 1) 

1.3 Valg af stemmetællere (O+B) 

1.4 Valg til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 2) 

     1.4.1 Valg af Chefdirigent (Bilag 3) 

     1.4.2 Valg af Førstedirigent  

     1.4.3 Valg af Andendirigent  

17:15-17:30 

2. Formalia 

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 4) 

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 02.11.2017 (O+D+B) (Bilag 5) 

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

17:30-17:40 

3. Årsrapport og beretning 

3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O) 

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2017 (O) (Bilag 6) 

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) 

17:40-18:50 

4. Sager til behandling I 

4.1 Godkendelse af Forretningsudvalgets disponering... (O+D+B) (Bilag 7) 

18:50-19:00 

Pause med aftensmad1 19:00-19:40 

4. Retningslinjer for rådsåret 2018 

4.1 Budget for 2018 (O+D+B) (Bilag 8) 

4.2 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2018 (O+D+B) (Bilag 9) 

4.3 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 10) 

19:40-20:35 

                                                     
1 Ønsker man at spise med, bedes man sende en mail herom til Studenterrådets formand Emil Outzen på 

formand@sr.au.dk. Særlige ønsker ifm. forplejningen herunder allergier, vegetar, veganer mv. bedes anført i mailen. 

mailto:formand@sr.au.dk
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4.4 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 11) 

5.2 Indkomne forslag 

     5.2.1 Honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg (O+D+B) (Bilag 12) 

     5.2.2 Forslag til ændring af Fællesrådets mødekalender for... (O+D+B) (Bilag 13) 

 5. Valg 

5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 14) 

     5.1.1 Valg af Studenterrådets Formand (Bilag 15) 

     5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstformand (Bilag 16) 

     5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg - 

              (Bilag 17-21) 

5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 22) 

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 23) 

5.4 Valg af 4 medlemmer til Studenterfonden af 1963 (O+B) (Bilag 24) 

     5.4.1 Valg af formand til Studenterfonden af 1963 

     5.4.2 Valg af 3 menige medlemmer til Studenterfonden af 1963 

5.5 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 25) 

5.6 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 26) 

5.7 Skriftlig orientering om tidligere valg, som ikke afholdes i år (O) (Bilag 27) 

20:35-21:35 

6. Sager til behandling II 

     6.1 Studenterpolitisk forum (O+D+B) (Bilag 28) 

21:35-21:50 

7. Evt. 21:50-21:55 

8. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00 
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Bilag 1: Mandatfordeling for rådsåret 20182 

  

                                                     
2 Fagrådene bedes indsende deres mandatlister til dirigent@sr.au.dk senest torsdag den 15.02.2018.  

Modtager Dirigentinstitutionen ikke information relateret hertil inden deadline udgår fagrådets mandater indtil en 

opdateret mandatliste indsendes. 

mailto:dirigent@sr.au.dk
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Bilag 2: Valg til Dirigentinstitutionen 

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

statutten, værne om statuttens ånd, sikre den demokratiske praksis 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. 

Medlemmer af Dirigentinstitutionen må hverken holde mandat i Fællesrådet eller 

Forretningsudvalget. 

  

I praksis har dirigenterne afholdt ca. 1-2 forberedende møder før hvert Fællesrådsmøde (i alt 7 

møder i 2017). Derudover har dirigenterne afholdt 2 tolkningsmøder i anledning af at vi blev bedt 

om at tolke Studenterrådets statut. Endelig har vi afholdt et enkelt overleveringsmøde med den 

tidligere Chefdirigent. Udover møderne har Chefdirigenten lagt nogle timer i at sætte udsendingerne 

til Fællesrådsmøderne grafisk og indholdsmæssigt op (3 udsendinger pr. Fællesrådsmøde), ligesom 

Førstedirigenten i indeværende år var Formand for Valgkommissionen, hvilket var en betydelig 

arbejdsbyrde. 

  

Det er at foretrække, hvis Chefdirigenten har erfaring med Fællesrådsmøder. Til gengæld kan det 

for nye give et fremragende indblik i Fællesrådet og Studenterrådets arbejde, hvis man som ny 

stiller op til en af de øvrige dirigentposter, hvor man ikke forpligter sig til en stor arbejdsbyrde. 

  

Alle tre pladser er på valg. 

  

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til Chefdirigenten for indeværende år på mail: 

bertilmoesgaard@gmail.com 
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Bilag 3: Opstilling til hvervet som Chefdirigent 

Kære Fællesråd 

Efter adskillige overvejelser, tungtvejende anbefalinger og med betydelig usikkerhed undervejs, har jeg nu 

truffet min beslutning. Jeg, Kristian Klausen, ønsker hermed at bekendtgøre min intention om at opstille til 

hvervet som chefdirigent for Fællesrådet i rådsåret 2018. 

Dirigentinstitutionen er en særlig vigtig del af Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Dirigentinstitutionens 

opgaveportefølje er mangfoldig. Mødeledelse og sikringen af den demokratiske praksis i Studenterrådet er 

blot delopgaver i den henseende. Dirigentinstitutionen bør dog relateret hertil, som minimum, tilstræbe 

retskaffenheden i Studenterrådet via følgende adfærd: 

·         Sikre muligheden for, inden for rimelighedens grænser, frit at ytre sig i henhold til statutten. 

·         Våge over Fællesrådets beslutninger samt påpege (potentielt) problematiske forhold. 

·         Træffe beslutninger i henhold til gældende statut. 

Gennem det seneste år har jeg som 1. dirigent og formand for Valgkommissionen opnået en ekstensiv indsigt 

i Dirigentinstitutionens mange opgaver, pligter og muligheder. Ikke alle beslutninger har været lige 

hensigtsmæssige, og jeg garanterer på ingen måde, at jeg vil kunne lede Dirigentinstitutionen og Fællesrådet 

fejlfrit igennem rådsåret 2018. Jeg kan således med stor sikkerhed bebude, at ikke alle 

fællesrådsrepræsentanter nødvendigvis vil være enige i alle beslutninger, som jeg i samråd med den 

kommende Dirigentinstitution eventuelt måtte træffe. 

Én ting kan jeg dog garantere: Min vanligt dedikerede og retskafne stil fortsætter. 

Følgende særligt vanskelige målsætninger vil dominere min tid som Chefdirigent, såfremt Fællesrådets tillid 

samt opbakning måtte tilfalde mit kandidatur: 

·         Jeg bestræber mig på at sikre Fællesrådets interesser. 

·         Jeg bestræber mig på at sikre den brede repræsentation i åbne diskussioner. 

·         Jeg bestræber mig på til ethvert tidspunkt at sikre overholdelsen af statutten. 

Med forbehold for pludseligt opståede situationer, hvormed mine professionelle færdigheder ikke kan 

varetages i forening med hvervet som Chefdirigent, anmoder jeg om Fællesrådets velvillige behandling af 

denne opstilling. 

Spørgsmål samt ikke mindst kritik til kandidaturet/kandidaten modtages glædeligt på: 

contact@kristianklausen.dk 

Yderligere oplysninger om kandidaten kan findes via webstedet: 

www.kristianklausen.dk  

mailto:contact@kristianklausen.dk
http://www.kristianklausen.dk/
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Bilag 4: Forslag til forretningsorden for Fællesrådet 2018 

§ 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 Forretningsudvalgs 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 Der 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.  

 

Stk. 5 Det bør tilstræbes, at medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg ikke bærer mandat i 

Fællesrådet.  

 

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

 

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

 

Stk. 3 Modsætter et almindeligt flertal i Dirigentinstutionen sig chefdirigentens regelfastsættelse omstødes 

denne. 

 

Stk. 4 Begrænses taleretten eller fratages en fremmødt person denne, håndhæves dette af chefdirigenten. 

Tilsidesættes dirigentens håndhævelse, kan personen efter to advarsler bortvises fra mødet.  
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§ 4 Dirigenterne fastsætter afstemningsprocedurer mv.  

 

Stk. 2 Ved personvalg benyttes dog altid skriftlig afstemning jf. Appendiks C i statutten. 

 

§ 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.  

 

Stk. 4 Referatudkastet forelægges Fællesrådet til godkendelse, hvorefter sekretariatslederen 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 5: Referat Fællesrådsmøde d. 2. november 2017 

Torsdag d. 02.11.17 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, Richard Mortensenstuen 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Tilstedeværende uden mandat: 

Kristian Klausen, Nanna Winther, Matthias 

Wagner, Caglar Araz, Bertil Moesgaard, Søren 

Hansen, Hanna-Louise, Frederik Freund. 

Tilstedeværende med mandat: 

Line Dam (ARTS), Jannik Wiggers (ARTS), 

Lieve Vermeulen (ARTS), Tobias Aakjær 

(ARTS), Maria Møller (ARTS), Julie Andersen 

(ARTS), Sissel Reese (ARTS), Carina Nielsen 

(ARTS), Anoushka Rinkhuyen (ARTS), Thomas 

Ehler (ARTS), Søren Sandager (ARTS), Arendse 

Wenzel Måge (ARTS), Nana Bouvin Christiansen 

(BFU), Tine Schnetler (CC), Sune Koch Rønnow 

(MFSR), Kåre Koch Rønnow (MFSR), Rasmus 

(MFSR), Niels Hvingelby (Oeconrådet), William 

Peray (Psykrådet), Niklas Knoth (RIA), Esben 

Andersen (Statsrådet) 

- i quorum 

  

1.2 Godkendelse af referat fra den 21. 

september 2017 (Bilag 1) (O+D+B) 

- Enstemmigt godkendt 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

- Enstemmigt godkendt 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Statutændring (Bilag 2) (O+D+B) 

- Ingen kommentarer omkring statutændringen 

  

- Afstemning: 

Enstemmigt vedtaget 

  

2.2 Orientering om vedtagne politikpapirer 

(Papirene er medsendt i mailen) (O) 

- Sune: Finansieringspapiret. Ændringer ift. hvor 

mange frie midler der findes. Privat fonde skal 

bidrage mere til de afledte omkostninger omkring 

forskning. 

- Lieve: Elitepapiret. Fremhæver nogle af de 

emner og problemstillinger ift. eliteforløb og 

lignende. Økonomien, eliteuddannelse og hvordan 

det spiller ind ift. konkurrencekultur. 

Pointe: Skal ikke honores ETCS point, frit optag. 

  

2.3 Fællesrådets mødeplan for 2018 (Bilag 3) 

(O+D+B) 

- Torsdage fremover med konstituerende 

fællesmøde i slutningen af februar 

  

Kommentarer: 

- Line: Ser fint ud, men overveje at rykke møder 

hvis det fx er tæt på politikkonferencen 

- Niklas: Kan det sidste møde rykkes til senere i 

november? 

- Line: Svært ift. læseferien på ARTS 

- Esben: Koordinere møderne så de ikke ligger 

oveni valget – mod at det bliver placeret midt i 

november, dvs. i den faktiske valgkamp 

- Emil: Man kan evt. tilføje et ekstra møde. Ikke 

dumt at det er i starten af november, da det 

seneste er i september, så der ikke går for lang tid 

i mellem at man mødes. 

- Niklas: Foreslår d. 8 november 

- Sune: Ikke nødvendigt at aftale det nu, men kan 

aftales i slutningen af foråret i stedet. 

  

FU og dirigentinstitutionen kan overveje om der 

er plads til et ekstra møde 

  

Mødeplanen vedtaget uden ændringer. 

  

2.4 Budget (Bilag klarligger på mødet og bliver 

gennemgået der) (O+D+B) 

Indtægter: 

- Aftale med AU beskæres 2% om året fremover 
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- Statstilskuddet afhænger af hvor mange stemmer 

SR får 

Line: Ændringer ift. ny kontrakt? 

Emil: Formentlig den 2% nedgang, men mangler 

at lave den færdig 

  

Udgifter: 

- Niklas: Hvad med lønnen? 

- Emil: FU foreslår at man opjusterer lønnen før 

skat, fordi at der ligger rigtig mange timer i at 

være FU medlem, særligt omkring valg og PK at 

man bruger 15-20 timer og mere. Ikke muligt at 

have et arbejde ved siden af at være medlem af 

FU. Skal også vedtages på det konstituerende 

fællesmøde. 

Til sekretariatet: lønnen stiger for få af de ansatte 

pga. overenskomst. 

  

- Matthias: Rart hvis den fremover bliver delt ud i 

regnskabet, så man får større overblik over det. 

- Emil: Det gør vi ikke pga. personhensyn 

- Sarah: Hvorfor lige dét niveau til FU? 

- Emil: Vi mener at det er rimeligt ift husleje osv. 

Den er ikke så høj nu, ift. at man ikke har tid til et 

studiejob. Selvom den bliver forhøjet, vil man 

stadig kalde det for et vederlag. Hænger 

selvfølgelig også sammen med hvad der er at give 

af i budgettet. Vi har ment at der var et rum for 

det og at det var rimeligt. 

- Esben: Sidste år var diskussionen at lade det 

følge pris eller lønudviklingen. Så var der en 

anden overvejelse? 

- Emil: Give det et lille løft, da man arbejder så 

meget og da økonomien er så stabil. 

- Nicklas: Hvad med en ekstra plads i FU i stedet 

for? 

- Emil: Handler ikke om at man mangler FU, men 

mere at arbejdet er stort. Så det handler mere om 

at kompensere det frem for at sprede det ud 

- Nicklas: Fast tilskud falder med 2%, men 

vederlaget stiger og sekretariatet stiger også. 

Hvordan hænger de ting sammen? 

- Emil: Vi har også andre indtægter end det faste 

tilskud. Fx studiestart 

- Maria: Værd at have med hvor mange timer i 

egentlig arbejder. Jeg synes at det er fair. 

- Nicklas: Hvorfor skal BS medlemmer have en 

lønforhøjelse? 

- Emil: BS medlemmer følger FU´s løn så der 

ikke er forskel på hvor mange sidder 

DSF kontingent: afhænger af hvor mange 

studerende der er på uni. Skal diskuteres på PK d. 

3-5 november om satsen skal ændres. 

- Nicklas: Kan den forhandles ned? 

- Emil: Afvejning ift. at DSF også skal have en 

økonomi der hænger sammen. Hvis den skal 

skæres ned, skal DSF også skære ned på deres 

aktiviteter. Der kommer ikke til at være et 

velfærdstab. 

  

- Sarah: Hvorfor sænkes niveauet til fællesmødet? 

- Emil: Gaveniveauet er ikke øget, da man havde 

gaver til at ligge. At udgifter til møderne falder er 

bare ift til det aktuelle forbrug. 

  

Vi afholder ikke PK næste år, hvorfor der bruges 

omkring 27.000 mindre til næste år. 

Et par poster hvor der bliver skåret til den og den 

anden vej. 

Flere penge til gaver til fællesrådet. 

  

Kampagner bliver opjusteret til 100.000. 

Fordelingen er arbitrær og skal man ikke hæfte sig 

ved. 

- Sune: Glad for at det er blevet opjusteret. 

  

Udvalgene: 

- Kan justeres i løbet af året. 

  

Univalg: 

- Opjusteret til 60.000 

  

Fagråd: 

- En overnatning i stedet for to. Derfor billigere. 

Maria: Ærgerligt at man har skåret ned til én 

overnatning 

Emil: Vi ville gerne gøre tærsklen for at deltage i 

weekenden lidt lavere, hvis man er helt ny. Måske 

kan den udvides når vi nærmer os 
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Esben: Man kan evaluere på om den skal udvides 

igen senere hen 

  

Studenterhåndbogen: 

- Indtægterne øges med 40.000 da vi har solgt for 

ret meget. Et konservativt skøn. 

  

Delfinen: 

- Et passiv. Ikke de store ændringer. Den er dyr, 

men vi mener at den er vigtig at beholde. Stort 

arbejde i at få det op igen. Vi mener der kan 

sælges annoncer dertil. 

  

Studiemessen: 

- Stor opjustering. Overskud på 300.000 og 

konservativt skøn for de næste år. 

- Sune: Hvad med servicestrategien? 

- Emil: Den må opjusteres 

  

Northside: 

- Forhåbentlig ny kontrakt og dermed større 

indtægter 

- Matthias: Hvis den det ikke bliver væsentligt 

højere, kan man overveje om man vil fortsætte 

fremover 

- Søren: Enig i at man skal overveje Northside 

fremover 

  

Kursus: 

- Esben: Ser ud til at det er kommet i gang. Kan 

det passe at man har afholdt kurserne der er 

oprettet på facebook for 5000,-? 

- Niels:  Ikke stor opbakning til kurserne. 

Aflysninger, hvorfor udgifterne ikke har været 

høje. Man har også fået tilskud fra kommunen. 

  

Samlet set et resultat på plus 27.000 i 2018. 

Sune: Overveje en investeringsplan for 

egenkapitalen 

Emil: Det har vi overvejet, men det har vi 

vurderet at det ikke gav mening 

Esben: På statsrådets vegne er vi meget glade for 

at operation dagsværk er kommet tilbage 

Matthias: Jeg synes operation dagsværk skal væk 

igen 

Nicklas: Ikke megen positiv udvikling i 

egenkapitalen, hvis man har inflationen med. Vil 

man fra FU have inflation med i estimeringerne? 

Emil: Ville skabe en vurdering at lave en 

inflationskorrigering. Med en inflation på 1% 

bliver pengene ikke mindre værd. 

  

Ingen ændringsforslag til budgettet. 

  

Afstemning: 

- Enstemmigt vedtaget 

  

2.5 Studenterpolitisk Forum (Bilag 4) (O+D+B) 

Maria: Universitet afsøger større samarbejde med 

erhvervsliv. Udarbejde en sag omkring hvad 

praktikforløb skal indeholde. 

-          Nicklas: Hvad har man undersøgt på 

ingeniør området? 

-          Maria: Det vil man gøre inden. Sidste 

semester havde man kvalitet og uddannelse og 

det gav meget at være velforberedt 

Lieve: Mere IT ind i undervisningen fra ledelsens 

side. Positive ting, men også bekymrende hvilket 

tiltag der kommer. Væsentligt at byde ind her. 

  

Sune: Elevligørelse af studerende. Mere 

overordnet debat. Skoleliggørelse af universitetet. 

Identiteten som har ændret sig. Noget er 

fremdriftsreformen og noget er hvordan AU ser de 

studerende. 

  

Matthias: Anbefaler det første forslag. På alles 

dagsorden og dermed også AU´s. 

Tobias: På vegne af ARTS rådet anbefaler vi 

forslag to (IT). Mulighed for studerende til at 

komme præge det. 

Nicklas: IT kun relevant når det rent faktisk er IT 

i uddannelsen. 

Tobias: Erfaringsdelen. Og vigtigt når det er oppe 

i tiden. 

Matthias: Vigtigt at vi er med, da det er nu der 

bliver taget beslutninger. Det er nu det sker. 

Emil: På egen regning. Enig med Matthias. Meget 

håndgribeligt og noget hvor der sker noget nu. 
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Fornuftig mulighed for at gå direkte ind i en 

aktuel dagsorden 

Esben: Enig med Emil og Matthias. Kan påvirke 

dekanerne. Højaktuel debat. 

Kåre: Vil gerne opretholde Sunes forslag. Hele 

idéen med at være studerende er at finde på tin 

Nanna: Støtter Sunes forslag. 

Søren:  Støtter Sunes forslag. Vigtigt med 

fordybelse. 

Maria: Enig med Esben i at der er en stor 

mulighed for indflydelse 

Sune: Vil gerne fremhæve Nicklas pointe med at 

det giver mening nogle steder, og at det ikke skal 

indføres steder det ikke giver mening 

Lieve: Tre vigtige emner. Pas på med top down. 

  

Afstemning – hvilket emne skal det være. Man må 

stemme op til to og én bliver sorteret fra: 

  

Første afstemning: 

1.       Forslag: 4 

2.       Forslag: 11 

3.       Forslag: 5 

  

Anden afstemning: 

-          2. Forslag: 12 

-          3. Forslag: 5 

  

Educational IT (forslag 2) er hermed vedtaget. 

  

Tobias valgt til at tage med til Studenterpolitisk 

forum. 

  

Pause                                                                                                                                     

  

2.6 Workshops (Bilag 5) 

  

3. Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

Emil: Travlt for tiden med univalg og PK. 

Opfordrer til at folk sover til PK på Trøjborg. Alle 

mandater afleveret til univalg. Kampvalg mange 

steder hvor der ikke plejer at være kampvalg. 

Fagrådspulje: hvis man vil lave aktiviteter man 

kan søge om penge til dette: Skriv til Carina 

Nielsen. 

3.2 AUPUS (O)                                                                                                                      

  

3.2.1 Indsuppleringsvalg til AUPUS 

(O+D+B) 

Sune: Det går godt, men meget arbejde i 

bestyrelsen. Temaften, men svært da de allerede 

holder mange møder. 

Indsupplering: 5 pladser ledige. 

- Emil, Carina, Søren, Anna og Nanna vil gerne 

være med i AUPUS 

3.3 LUPUS (O) 

3.3.1 Indsuppleringsvalg til LUPUS 

(O+D+B) 

Søren: Det går godt i LUPUS. 

Valgkampsgrundlaget kan læses på hjemmesiden. 

Mentorordning for asylansøgere. Internationalt 

Udvalg kan kontaktes via Niels. X-Po Flexi: like-

unit studieboliger. Kommunalvalg bruges der 

meget tid på. Der er lavet en international pjece, 

da mange ikke vidste at de kunne stemme til 

kommunalvalget. Paneldebat i næste uge. 

Indsupplering: 

- Ingen nye medlemmer 

  

3.4 Fagrådsrunde (O) 

ARTS rådet: Meget fokus på valget. UFA møde i 

næste uge – skal snakke om studerendes 

frivillighed. Til Emdrup i næste uge og snakke 

valg. 

 BFU: Kører også valg. Kunne godt tænke sig en 

ny sofa. Kaffe giver meget overskud, hvorfor der 

er lavet en fond hvor man kan søge penge. 

CC: Kursusdage ”Inside” der handlede om CV 

skrivning. Ser frem til at stå i valgbod med BSS. 

Skal finde nye formænd og kasserer. 

MFSR: Meget fokus på valg. Mange nye 

initiativer. 

OECON: Midtvejsevaluering: ikke mange røde 

lamper. Forskerrunde i næste uge. Også fokus på 

valg. Afholdt tour de forening. 

Psykrådet: Godt i gang med valg. Ordning af 

evaluering af 1. semester af studiet – hvordan får 

man flere med? 
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Rådet for ingeniør studerende i Aarhus: Formand 

er sendt til Tyskland 

Statsrådet: Fuldtallige med 19 medlemmer efter 

generalforsamling. Fokus på valg og stor 

udskiftning internt 

  

3.5 Andre (O) 

Matthias: Ansøgningsfrist for at ansøge om 

midler. 

4. Evt. 

Kristian: 

- Valgkommisionen færdiggører evalueringen af 

uni valget. Det kommer ud på facebook og 

lignende. 

- Søger nye dirigenter 

  

Nicklas: 

- Vand til møderne igen 

  

Sune: 

- Frit Forum stiller kun meget lidt op 

  

5. Mødeevaluering (uden for referat)
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Bilag 6: Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2017 

Forretningsudvalget beretning for rådsåret 2017 er vedhæftet mailen, der indeholder denne udsending. Til 

mødet vil dele af beretningen blive præsenteret.  

Når der stemmes om beretningen, stemmes der 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 næstkommende fællesrådsmøde. 
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Bilag 7: Godkendelse af Forretningsudvalgets disponering på vegne af 

Fællesrådet (Northside) 
 

Grundet en omfattende arbejdsbyrde ifm. anden udsending eftersendes bilaget, der relaterer sig til 

Forretningsudvalgets disponering på vegne af Fællesrådet for så vidt angår relationen med Northside. 
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Bilag 8: Revideret budget for regnskabsåret 2018 

Det reviderede budget for regnskabsåret 2018 er vedhæftet mailen, hvormed denne udsending har sin 

gyldighed.  
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Bilag 9: Forslag til arbejdsplan for rådsåret 2018

1 Indledning 

Denne arbejdsplan har til formål at skitsere hvad 

Forretningsudvalget skal beskæftige sig med i 

Rådsåret 2018. Teksten er ikke udtømmende, men 

vil benævne Studenterrådets vigtigste prioriteter. 

Arbejdsplanen er opdelt i tre sektioner: politiske 

prioriteter, organisatoriske prioriteter og eksterne 

samarbejder. Desuden findes slutteligt en oversigt 

over strategier, der binder Forretningsudvalgets 

arbejde. 

Mange uforudsete sager forventes dog at dukke op 

i løbet af året, og i dette tilfælde vil 

Forretningsudvalget til alle tider forpligte sig til at 

handle i tråd med beslutninger truffet af 

Fællesrådet, vedtagne politikker, holdninger 

udtrykt af de politiske udvalg eller 

Studenterrådets ånd. 

 

2 Politiske prioriteter 

2.1 AU-interne prioriteter 

 

Internationalt studerende 

Internationale studerende udgør en betragtelig 

andel af de studerende på AU. På universitetet står 

internationale studerende dog ofte uden en 

stemme  – også i Studenterrådet. Dette er 

problematisk i forhold til at sikre internationale 

studerende gode vilkår og udvikle AU som et 

attraktivt og stærkt internationalt universitet. 

Forretningsudvalget skal i 2018 fortsætte arbejdet 

med at skabe en international gruppe, der skal 

være forum for internationale studerende på AU, 

som skal have til formål at forstå og sætte fokus 

på internationale studerendes vilkår. Derfor skal 

Forretningsudvalget også repræsenterer 

Studenterrådet til relevante studiemesser, hvor 

internationale studerende deltager i forhold til at 

rekruttere til gruppen og øge kendskabsgraden til 

Studenterrådet. 

 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 

● Nedsættelsen af en gruppe, der kan 

arbejde aktivt med at forbedre 

internationale studerendes vilkår. 

 

Opgradering af retshjælpen 

Studerendes retssikkerhed er emne, der hvert år 

blive emne for bred diskussion på AU gennem 

tvivlsomme afgørelser i administrationen eller 

eksamensfadæser begået af universitetet. Hver 

dag træffes der dog afgørelser i sager - store som 

små - der vedrører studerende, men at studerende 

kan vide sig sikre på de rigtige afgørelser og 

processer er ikke altid givet. I Rådsåret 2018 skal 

Studenterrådet derfor færdiggøre sin aftale med 

universitetet om at etablere en formaliseret 

kobling mellem vores retshjælp og universitetets 

jurister, der muliggør at tilbyde gratis rådgivning 

til studerende i sager mellem dem og AU. 

Derudover skal Studenterrådet bruge denne 

lejlighed til at gøre flere studerende bekendte med 

retshjælpens tilbud. 

 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 

● At Studenterrådets retshjælp udbygges til 

bedre at kunne hjælpe studerende, der har 

retslige problemstillinger, der vedrører 

deres virke på universitetet. 

 

Stressundersøgelse 

Med vores nytænkende undersøgelse af 

studiemiljøet i 1999, var Studenterrådet den 

primære årsag til, at undersøgelser af studerendes 

trivsel blev obligatorisk på landets universiteter. 

Et stigende problem, der er fremtrædende i netop 

studiemiljøundersøgelser, er stress og mistrivsel 

blandt studerende. Flere interessenter har forsøgt 

at undersøge problemet - dog ikke institutionerne 

selv - men resultaterne er ofte meget forskellige. 

Med enorme omkostninger for den enkelte og 

samfundet er stress dog en vigtig problemstilling, 

der fortjener seriøs opmærksomhed, og centrale 

mekanismer afdækkes. En sådan undersøgelse vil 

dog kræve et omfangsrigt arbejde, og derfor skal 
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Studenterrådet i 2018 undersøge mulighederne 

samt potentialet i at undersøge problemer med 

stress og trivsel. Et sådant forberedende arbejde 

vil indebære en kortlæggelse af arbejdsbehovet, 

afsøgning af mulig fundraising og samarbejde 

med et eller flere de pædagogiske centre, samt 

nedsættelse af en eventuel arbejdsgruppe. 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 

● At mulighederne for at lave en stress- og 

trivselsundersøgelse blandt studerende på 

AU undersøges og om muligt forberedes. 

 

Studenteransatte 

Studenteransattes vilkår er i en brydningstid. De 

studenteransattes overenskomst er mange steder 

under pres på aarhus universitet, bl.a. af at 

universitetet og moderniseringsstyrelsen forsøger 

at udvande hvad det vil sige at være 

studenteransat, for på den måde at kunne flytte 

studenteransatte fra en SUL (Studenteransattes 

Landsforbund) overenskomst til lavere lønnet HK 

overenskomst. For at forsøge at imødegå dette, vil 

Studenterrådet det kommende år facilitere 

afholdelsen af et stormøde for studenteransatte 

samt højne vores engagement i SUL, hvor vi bl.a. 

har en bestyrelsespost. Studenterrådet vil desuden 

arbejde for at SUL skal styrkes udenfor 

København. 

 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 

● At Studenterrådet har et øget fokus på 

studenteransattes vilkår samt at 

Studenterrådet fortsat deltager aktivt i 

SUL og arbejder for at styrke SUL 

udenfor København. 

 

Dannelse 

Med minister Søren Pind som bannerfører er 

dannelse igen blevet et emne i 

uddannelsesdebatten. I 2018 bliver vigtige 

spørgsmål at adresse, hvordan dannelse er 

relevant på vores universiteter og på hvilken måde 

det bør indgå i vores uddannelser. Med et 

eventuelt udgangspunkt i en politik-udviklende 

proces, skal Studenterrådet deltage aktivt i 

debatten om dannelse, både internt og eksternt. 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 

● En politik-udviklende process på 

dannelses område 

● At Studenterrådet aktivt spiller ind med 

de studerendes perspektiv i debatten om 

dannelse, både internt og eksternt. 

 

Educational IT 

Som led i en overordnet digitaliseringsstrategi, har 

bestyrelsen vedtaget satsningen Educational IT, 

der skal medføre store ændringer af 

undervisningen og give en retning for brugen af 

blended learning på AU. Den proces kan få enorm 

betydning for kvaliteten af undervisningen, og 

derfor skal Studenterrådet aktivt arbejde med den 

bedst mulige implementering af strategien samt 

kæmpe for at fagrådene får en central rolle i 

implementeringen af Educational IT på lokalt 

niveau. 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 

● At Educational IT udformes 

hensigtsmæssigt i forhold til 

studenterinteresser 

● At berørte fagråd sikres høring og 

indflydelse i udførelsen af strategien 

 

Campus 2.0 

Aarhus Universitet ikke alene former men bliver 

også formet af de fysiske rammer, hvor 

studerende, forskere og andre ansatte hver dag 

mødes. Med Aarhus Universitets Forskningsfonds 

erhvervelse af kommunehospitalet, er der derfor 

opstået en enestående mulighed for at forme 

fremtidens studiemiljø - fremtidens AU. Det 

arbejde spænder fra de store strategiske visioner 

for hvordan AU bør tegne sig som 

uddannelsesinstitution til de helt praktiske, der 

indebærer hvordan det enkelte studiemiljø. 

Studenterrådet skal arbejde for, at AU bruger 

denne mulighed til at udvikle universitetet i en 

positiv retning gennem gode, brugerinddragende 

processer. 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 
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● At Campus 2.0 udformes så det skaber 

rammerne for et studiemiljø af høj 

kvalitet 

● At lokale fagråd sikres medbestemmelse i 

indrettelsen af de lokale miljøer 

 

2.2 AU-eksterne prioriteter 

 

Midlertidige boliger 

I Rådsåret 2018 vil Studenterrådet have fokus på 

midlertidige boliger. Hidtil har 

kommunalbestyrelsen haft mulighed for at give 

tilladelse til at opføre midlertidige boliger i tre år, 

hvorefter tilladelsen kunne fornys. Med 

lovændringen der er kommet på området kan 

kommuner, der har valgt at blive såkaldte 

“frikommuner”, give dispensation fra eksisterende 

lokalplaner i op til ti år, hvis der er tale om, at der 

skal opføres midlertidige studieboliger. Aarhus er 

den eneste af de store universitetsbyer der har 

valgt og blive en “frikommune”. Studenterrådet 

vil arbejdet for at de studerendes perspektiv høres 

omkring i forbindelse med opførelsen af 

midlertidige boliger, både i vores pressearbejde, i 

vores kontakt med kommunen og som høringspart 

i relevante sager, samt ved at arrangere et 

stormøde i foråret.  

Derfor skal Studenterrådet sikre: 

● At Studenterrådet det kommende år sætter 

fokus på midlertidige studieboliger samt 

afholder et stormøde om denne boligform 

samt forsøger at påvirke udviklingen for 

midlertidige studieboliger. 

 

SU  

Det står stadig i regeringsgrundlaget, at 

Regeringen ønsker at skære i de studerendes SU. 

Det er givet i statutten, at studenterrådet skal 

arbejde for de studerendes økonomiske 

rettigheder. SU har en enorm betydning både for 

den fri og lige adgang til uddannelse, og at de 

studerende har en økonomisk stabilitet under 

studierne, der giver ro til at studerende. Der vil i 

Rådsåret 2018 arbejdes hen på et politikpapir eller 

politik beslutning på området, som klargører 

Studenterrådets holdning til området, så 

Studenterrådet har et mere specifikt mandat, når 

vi aktivt går ind i debatten om SU, til kamp for de 

studerendes økonomiske rettigheder.  

Derfor skal Forretningsudvalget i samarbejde med 

relevante udvalg sikre: 

● At der udarbejdes et politikpapir eller en 

politikbeslutning på SU området.  

● At studenterrådet aktivt spiller ind med de 

studerendes perspektiv i  debatten om SU.  

 

3 Organisatoriske prioriteter 

 

Dokumentation af aktiviteter 

Studenterrådet har i 2018 en ambition om at blive 

bedre til at fortælle om hvad vi laver. Dette 

gælder også at dokumentere aktiviteter, hvor der 

er vores ambition at institutionalisere processen 

på en meningsfuld måde, for at sikre DSF’s 

adgang til DUF-midler, der udgør kernen i DSF’s 

økonomi. Derudover vil bedre dokumentation 

afhjælpe sikre bedre vidensdeling på tværs af 

Rådsår. 

 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 

● Bedre dokumentation af Studenterrådets 

aktiviteter 

 

Delfinen 

“Delfinen er gået i nettet,” skrev AU’s avis 

Omnibus i foråret, da vi relancerede Delfinen 

online. Men såfremt artiklens overskrift ikke skal 

være en kæk forudsigelse af en nært forestående 

død, bliver et vigtigt og nødvendigt arbejde at 

genskabe redaktionel aktivitet og en fast 

læserskare til vores magasin. Dette indebærer 

fortsatte investeringer i markedsføringen af 

magasinet og sikringen af de nødvendige 

organisatoriske rammer. Derudover vil 

Forretningsudvalget samt 

bestyrelsesrepræsentanterne jævnligt levere 

studenterpolitiske debatindlæg. 
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Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 

● At Delfinen igen opnår en aktiv redaktion 

med regelmæssige udgivelser. 

● At Forretningsudvalget og 

repræsentanterne i AU’s bestyrelse 

bidrager aktivt med studenterpolitiske 

debatindlæg. 

● At Delfinen læses bredt blandt studerende 

på AU. 

 

Kursussektoren 

Endog det fremstår en smule tragisk, finder 

utrolig megen læring sted langt væk fra studiets 

pensum og øvelsesopgaver: De rigtige 

studieteknikker, der kan være nødvendige, skal 

indlæres; vi lærer nye sprog, som åbner nye 

dimensioner af verden; eller vi udfordre os selv 

gennem oplæg og diskussioner, der danner os som 

borgere og kaster et nyt lys, hvorfra vores 

faglighed bliver aktuel. Det forgangne Rådsår er 

vores kursussektor blevet koldstartet, og der er 

blevet eksperimenteret med forskellige typer af 

kurser. Udbuddet af kurser til studerende er dog 

på flere felter allerede overvældende; i foråret 

2018 skal Studenterrådet derfor afklare hvilke 

kurser, der optimalt kan afholdes fast, samt 

mulighederne for at afholde forskellige 

opkvalificerende oplæg i bredere 

samfundsrelevante emner. 

 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 

● At udbuddet af eksternt rettede kurser 

vurderes og udvikles. 

● At Studenterrådet opbygger en portefølje 

af faste kurser. 

● At muligheden for oplæg om bredere 

samfundsrelevante emner afsøges. 

 

Studenterrådet internt 

Fagrådene er en uundværlig del af de lokale 

miljøer, hvor de er garant for, medinddragelse af 

studerende i universitetets beslutninger. 

Studenterrådet repræsenterer ikke blot fagrådene 

som en fælles enhed, men i mange tilfælde er 

Studenterrådet også̊ et centralt bindeled mellem 

fagområder og mødested for mange aktive. Derfor 

skal Studenterrådet arbejde med at sikre faglig og 

økonomisk støtte (gennem aktivitetspuljen) til 

fagråd samt koordination i mellem dem med et 

formål om at fremme deres arbejde, men også 

opretholde den tætte forbindelse mellem 

Studenterrådet og fagrådene. 

Vidensdeling og kommunikation mellem fagråd 

og Studenterrådets daglige ledelse er en vigtig 

brik i at sikre en velfungerende organisation, der 

hele tiden lærer at videregiver erfaringer og er 

orienteret om hvad der sker. Derfor skal 

Forretningsudvalget, for at fremme 

koordinationen mellem fagrådene samt for at 

orientere dem om aktiviteter på 

universitetsniveau, tildele hvert fagråd en 

kontaktperson, der så vidt muligt skal deltage i 

mindst et fagrådsmøde pr. semester. I tillæg til 

besøgene hos fagrådene skal Forretningsudvalget 

viderebygge Facebook-gruppen Fagråd på AU. 

Her skal Forretningsudvalget orientere om sit 

arbejde i et kort nyhedsbrev, der udsendes i 

ugerne mellem Fællesrådsmøderne, gøre 

fagrådene bekendte med arrangementer og 

opkvalificerende oplæg, besvare spørgsmål og 

hjælpe med forespørgsler fra fagrådene, og skabe 

et tættere sammenhold på tværs af organisationen. 

At have stærke og velfungerende fagråd vil altid 

være i Studenterrådet største interesse. Derfor skal 

Forretningsudvalget hvert år afholde en hyttetur 

for aktive i fagrådene og Studenterrådet, hvor det 

primære formål er opkvalificering inden for det 

studenterpolitiske område, men også i 

rekrutteringsøjemed. Derudover skal 

Forretningsudvalget afsøge muligheden for at 

afholde kortere opkvalificerende oplæg for 

fagrådene ved besøg på fagrådsmøder. På 

områder, hvor der fortsat ikke eksisterer fagråd, 

skal Forretningsudvalget afsøge muligheden for at 

bistå i oprettelsen af et fagråd med tilknytning til 

Studenterrådet. 

 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 

● At fagrådene møder og kender deres 

kontaktperson i Forretningsudvalget. At 
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der afholdes en hyttetur for aktive i 

fagrådene og i Studenterrådet. 

● At der udarbejdes et inspirationskatalog 

til fagrådene. At fagrådene tilbydes korte 

opkvalificerende arrangementer. 

● At Facebookgruppen ”Fagråd på AU” 

viderebygges med henblik på at skabe 

bedre mulighed for kommunikation og 

samarbejde i Studenterrådet. 

 

Social indsats   

Arbejdet i Studenterrådet og fagrådenes arbejde er 

et bærende element i Studenterrådets arbejde og er 

baseret på timevis af dedikeret frivilligt arbejde. 

Derfor er det af største vigtighed, at frivillige i 

forbindelse med deres arbejde hos både fagråd og 

Studenterrådet trives i deres studenterpolitiske 

arbejde og det kræver en løbende mobilisering og 

fastholdelse af frivillige for at kunne opretholde 

det samme niveau af kræfter i Studenterrådet. For 

at sikre dette løbende arbejde, skal 

Forretningsudvalget i det kommende år udarbejde 

en handleplan for rekruttering og fastholdelse. 

Indholdet af denne skal tage udgangspunkt i 

Studenterrådets eksisterende aktiviteter, men disse 

skal tænkes ind i en større sammenhæng, hvor 

aktiviteterne udover at fungere som 

opkvalificerende aktiviteter og aktivistspleje, skal 

bruges til aktivt at fastholde nuværende frivillige 

og mobilisere potentielle frivillige. 

 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 

● At aktive i Studenterrådet og fagrådene 

tilbydes at deltage i DSF’s sommerlejr. 

● At der afholdes løbende sociale 

arrangementer såsom 

sammenskudsmorgenmad, 

fredagsbarsrundture og andet. 

● At Fællesrådsmøder i Studenterrådet også̊ 

er et hyggeligt og socialt træffepunkt. 

● At der udarbejdes en handleplan for 

fastholdelse og mobilisering af frivillige. 

 

 

Universitetsvalget 

Studenterrådet og fagrådene havde et godt valg i 

2017. Vi vandt de to pladser i bestyrelsen og 

størstedelen af pladserne til Akademisk Råd og 

Studienævnet. På baggrund af resultatet i 2016 var 

der en større evaluering af valget, som førte til en 

ændring af opstillingsformen for 2017. Dette var 

der forskellige erfaringer med. Derfor skal 

Forretningsudvalget i 2018 afholde en evaluering, 

som skal være med i den endelige vurdering til 

opstillingsformen til valget. 

Målsætningen er fortsat, at Studenterrådet skal 

arbejde for, at fagrådene vinder flest mulige 

pladser i Studienævn og Akademisk Råd, samt at 

bibeholde begge pladser i Universitetsbestyrelsen. 

Derudover skal der arbejdes for, at 

Studenterrådets andel af stemmeprocenten øges. 

Forretningsudvalget skal yde central koordinering, 

samt støtte og give de bedste forudsætninger for at 

fagrådene kan afholde valg. Vi skal bruge 

lejligheden til aktivt at fortælle vores 

medstuderende om det arbejde, som fagrådene og 

Studenterrådet laver. 

I 2017 brugte Studenterrådet sit mandat i 

valgudvalget (udvalget hvorfra Universitetsvalget 

tilrettelæggelses og afholdes) til at bibeholde 

AU’s kommunikation udadtil om valget og 

udarbejde et dokument om god valgskik. Arbejdet 

i valgudvalget skal fortsætte i 2018, hvor der 

fortsat vil være fokus på samarbejde med AU 

kommunikation, herunder hvordan puljen på 

12000 kr. skal bruges, og håndhævelse af 

valgskikspapiret. Derudover skal Studenterrådets 

repræsentanter sikre informationen til de tekniske 

chefer og den almindelige drift forbedres. 

 

Derfor skal forretningsudvalget sikre: 

● At der gennemføres en evaluering af 

Studenterrådets opstillinger forud for 

universitetsvalget. 

● At fagrådene ydes hjælp i forbindelse 

med opstillingen til og afholdelse af 

valget. 

● At valgudvalget fortsat vil sætte fokus på 

at forbedre studerendes kendskab til 

valget. 
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● At fagrådene og Studenterrådet får brugt 

valget som en platform til at promovere 

det daglige arbejde. 

● At Studenterrådet og fagrådene igen 

opnår gode valgresultater.  

 

Koordinering mellem formelle organer 

Aktive fra Studenterrådet og fagrådene 

repræsenterer studerende i mange forskellige 

organer på Aarhus Universitet. For at sikre mest 

mulige indflydelse og gavn af disse poster, skal 

Forretningsudvalget sikre koordination og 

kommunikation mellem disse repræsentanter samt 

i nogle tilfælde hjælpe med at udføre 

forberedende arbejde. Særligt for 

repræsentanterne i bestyrelsen skal 

Forretningsudvalget forme en baggrundsgruppe, 

som skal sikre repræsentanterne optimal viden. Et 

lignende tilbud skal gives repræsentanter i 

Akademisk Råd. For studerende i studienævn skal 

Forretningsudvalget afholde studienævnscaféer, 

der tager udgangspunkt i et nyhedsbrev der 

opsummerer de vigtigste diskussioner i 

universitetets studienævn. Som led i 

Studenterrådets kontrakt med universitetet skal 

Forretningsudvalget afholde et seminar for valgte 

studerende i studienævn og Akademisk Råd ved 

universitetsvalget 2017. 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 

● At det generelt set vides, hvilke 

studenterrepræsentanter der er i hvilke 

organer. 

● At repræsentanter kan få hjælp og 

sparring. 

● At der er en baggrundsgruppe for 

bestyrelsesrepræsentanterne. 

● At der eksisterer et forum for sparring 

mellem medlemmer af de Akademiske 

Råd. 

● At der afholdes studienævnscaféer for 

studerende i studienævn. 

● At der afholdes et årligt 

introduktionsseminar for 

studenterrepræsentanter i Akademisk Råd 

og studienævnene. 

Kampagnearbejde 

At kunne reagere hurtigt og effektivt, når 

kampene skal slås på den studenterpolitiske front, 

og det kræver ofte et solidt arbejde før konkrete 

politiske udmeldinger eller tiltag. Derfor skal 

Studenterrådets kommunikationslinjer gøres 

skarpere. Der skal sikres et bedre og mere 

effektivt samarbejde mellem Studenterrådets 

kampagne udvalg KAMPUS  og politiske udvalg, 

AUPUS og LUPUS. Dette vil sikre, man i 

KAMPUS kan forberede og klargøre  kampagner, 

happenings og andre gimmicks, der hurtigt kan 

sættes i værk når “politikken rammer”. Ved et tæt 

samarbejde med de politiske udvalg vil, der 

sikres, at al ekstern kommunikation direkte 

afspejler hvad fagrådene/Studenterrådet mener 

politisk. Et tættere samarbejde og koordination 

mellem Studenterrådets tre udvalg vil styrke hele 

Studenterrådet.  

Derfor skal Forretningsudvalget i samarbejde med 

relevante udvalg sikre: 

● En konstant føling med, hvad der kan 

komme på den studenterpolitiske 

dagsorden ude i fremtiden. Dette gælder 

både internt på AU men også 

landspolitisk.  

● At der bliver arbejdet og produceret 

politikpapir på emner der forventes at 

skulle arbejdes med det kommende år, så 

der i Studenterrådet er enighed om, hvad 

der politisk menes.  

● At forberede kampagnearbejde på 

forventede relevante punkter, så der 

eksisterer et solidt kampagnerepertoire 

klar til brug.  

 

4 Eksternt samarbejde 

Studenterrådets arbejde er defineret ved stort 

sammenhold og samarbejde på tværs af 

studerende, både internt på AU samt nationalt 

med andre Studenterråd. Det er et grundvilkår, der 

ikke alene understreger at vi studerende har 

mange fælles interesser, men også at vi kun 

sammen kan sikre vores indflydelse. I tider hvor 

friheden under studierne og økonomisk 
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incitamentpiskeri er allestedsnærværende, er den 

indflydelse uundværlig. Derfor skal 

Studenterrådet fortsat spille en central rolle i 

studenterpolitik på nationalt plan gennem DSF. 

Forretningsudvalget skal sikre at Studenterrådet 

engagerer sig i og er repræsenteret ved DSF 

gennem særligt Landsforum, Levepolitisk udvalg 

og Uddannelsespolitisk udvalg. Derudover er vi 

gennem DSF en del af et stærk kampagne netværk 

i form af Elev- og Studenterbevægelsen (ESB), og 

når relevant for vores kampagneaktiviteter, skal vi 

afsøge mulighederne for fælles kampagne med 

ESB. 

 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 

● At Studenterrådet er repræsenteret i 

særligt Landsforum, Levepolitisk udvalg 

samt Uddannelsespolitisk udvalg under 

DSF. 

● At Studenterrådet indgår i 

kampagnearbejde gennem ESB (f.eks. 

Uddannelsesalliancen) hvor 

hensigtsmæssigt 

● At Studenterrådet er repræsenteret 

gennem tillidsposter i relevante fora og 

organisationer. 

 

5 Bindende strategier for Forretningsudvalget 

Følgende strategier binder derudover 

Forretningsudvalgets arbejde: 

● Bestyrelsesstrategi (vedtages årligt 

mellem FU og 

bestyrelsesrepræsentanterne) 

● Servicestrategien (Ny strategi forventes 

vedtaget i 2018) 

● Aftale vedrørende DSFI (Aftales mellem 

FU og AUS)
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Bilag 10: Forslag til kommissorier for politisk(e) udvalg 

 

AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet 

AUPUS 

Kommissorium 2018 

Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er 

vedtaget på det Konstituerende Fællesrådsmøde d. 22. februar 2018. 

 

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 intern uddannelsespolitik 

● Aarhus Universitets bestyrelse 

● Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau 

● Studienævn og Akademiske Råd 

Udvalget tilrettelægger selv arbejdet inden for sagsområderne, men er forpligtet til at leve op til 

Studenterrådets arbejdsplan, som den er vedtaget på det Konstituerende Fællesrådsmøde d. 22. februar 2018. 
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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. 

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 til Studenterrådets repræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse og Studenterrådets 

medlemmer af rektorale udvalg, samt udvalg på universitetsniveau i forhold til konkrete sager og 

dagsordener.  

Udvalget har beføjelse til 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 til at indstille politikpapirer til LUPUS. 

Endvidere har AUPUS beføjelse til at vedtage Rådsårets valgkampsgrundlag, hvis dette ikke bliver vedtaget 

på efterårets første fællesrådsmøde.Udvalget har beføjelse til at skrive høringssvar rettet til 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 til 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 over 

for Fællesrådet. 

 

Arbejdets omfang 

Udvalget fastsætter selv sin mødekalender i starten af året, men skal som minimum holde formøder til alle 

bestyrelsesmøder. Mødekalenderen kan opdateres efter behov med hensyntagen til mødeplanen for Aarhus 

Universitets bestyrelse og andre styrende organer samt temamøder, hvor større emner tages op. 

Udvalget skal igennem sit arbejde, muliggøre løbende koordinering i mellem studentermedlemmerne i de 

fire akademiske råd, samt imellem de akademiske rådsmedlemmer og studenterrepræsentanterne i 

bestyrelsen. 
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Udvalget fastsætter selv deres dagsordener og forretningsorden. Et resumé af vigtige beslutninger, herunder 

politikpapirer, fremlægges Fællesrådet ved første belejlige 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 tilstræbes, at alle hovedområder er 

repræsenteret blandt medlemmerne. 

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

● Det tilstræbes endvidere, at der sidder repræsentanter fra de 4 akademiske råd blandt de 

fællesrådsvalgte. 

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 ansvarlige for at have overblik over formelle organer 

ved Aarhus Universitet. 

 

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 til 

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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Kampus 

Kommissorium 2018 

Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er 

vedtaget på det Konstituerende Fællesråds-møde d. 22. februar 2018. 

 

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 statutindskrevne 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. 22. februar 

2018. 

 

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. 
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Beføjelser 

Udvalget har beføjelse til at igangsætte kampagner og kampagne-lignende aktiviteter på Studenterrådets 

vegne. 

Udvalget har beføjelser til at kommentere på Politikpapirer, som vedtaget i LUPUS. 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 Fællesrådsbeslutning. 

Udvalget har beføjelse til 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. 

Udvalget udpeger Studenterrådets repræsentant til kampagnearbejde uden for Studenterrådet. Dette valg 

foretages på baggrund af en indstilling fra Forretningsudvalget. 

 

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 belejlige 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 

KAMPUS består af op til 16 medlemmer: 

● Op til 15 menige medlemmer, valgt af Fællesrådet. Det tilstræbes, at alle hovedområder er 

repræsenteret blandt medlemmerne. 

● 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 tilstræbes, 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. 
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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. 

LUPUS opfordres til at sende en repræsentant til at deltage i KAMPUS-møder, såfremt LUPUS har ønsker 

og/eller ideer til en kampagne. 

 

Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet 

LUPUS 

 

Kommissorium 2018 

Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er 

vedtaget på det Konstituerende Fællesråds-møde d. 22. februar 2018. 

 

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 
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Kampagneaktiviter indenfor nærværende sagsområder, hører dog ikke under nærværende udvalg. 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. 22. februar 2018. 

 

Formål 

LUPUS skal udvikle Studenterrådets politik. 

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 til at vedtage politikpapirer. Disse er gyldige indtil de revideres eller forkastes af 

nærværende udvalg selv, eller Fællesrådet. 

Såfremt andre af studenterrådets udvalg, med kompetence hertil, kommenterer på Politikpapirer, og der ikke 

kan opnås enighed om kommentarerne mellem de to udvalg, kan LUPUS kræve, at det bliver taget op på et 

Fællesrådsmøde. Politikpapiret, som vedtaget i LUPUS, er gældende indtil den endelig Fællesråds 

beslutning. 

Udvalget har beføjelse til at skrive høringssvar rettet til 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 til at udvikle strategi rettet mod andet end styrende, formelle og uformelle organer på 

Aarhus Universitet. 

Udvalget har beføjelse til 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; Studenterrådets repræsentant i Levepolitisk 

Udvalg; Studenterrådets repræsentant i Uddannelsespolitisk Udvalg. De delegerede til DSF’s 

politikkonferencer, herunder en eller flere delegationsleder(e), som har ansvar for at lede SR/AUs 

delegation. Alle disse valg foretages på baggrund af indstilling fra Forretningsudvalget. 

  

Medlemmer af LUPUS kan ikke bindes af andre organer i Studenterrådet og står udelukkende til ansvar 

overfor Fællesrådet. 
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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 belejlige 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 12 menige medlemmer, valgt af Fællesrådet. Det tilstræbes, at alle hovedområder er 

repræsenteret blandt medlemmerne. 

● 1 mandat er sikret til Forretningsudvalgets repræsentant i Landsforum(LF) under DSF. Ligeledes 

reserveres 1 mandat til henholdsvis forretningsudvalgets repræsentant i Levepolitisk Udvalg(LU) og 

UddannelsesPolitisk Udvalg under DSF. 

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

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

blandt udvalgets medlemmer én udvalgsleder. Det tilstræbes, 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. De valgte repræsentanter i henholdsvis LF, LU og UPU hjælper med 

at understøtte, at LUPUS får mulighed for at træffe vigtige beslutninger i nærværende repræsentants udvalg 

og fora i DSF. 

 

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. 

Kampagne skal udvikles og udmøntes af KAMPUS, hvortil det opfordres til at LUPUS kan give input og 

kampagneidéer. LUPUS udpeger en repræsentant, der deltager i KAMPUS-møder og sikre repræsentation 

heri. Repræsentanten kan skiftet fra møde til møde.
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Bilag 11: 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 12: Forslag til honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg 

Det indstilles hermed, at Studenterrådets Forretningsudvalg i Rådsåret 2018 honoreres med 

3.208 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 2017 var det 

månedlige honorar på kr. 3.145,- pr. md, det foreslåede beløb er derved fremkommet ved en stigning på 2% i 

forhold til honoraret i Rådsåret 2017. Vi har tidligere fulgt de aftalte lønstigninger mellem Staten og DJØF 

samt DM. Disse blev dog kun reguleret med 1,5% i forhold til 2017, men givet de allerede blev ændret i 

december, giver en stigning på 2% fra og med februar cirka det samme. Derudover er det et dejligt rundt tal.  
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Bilag 13: Forslag til ændring af Fællesrådets mødekalender for rådsåret 

2018 
 

Dirigentinstitutionen er blevet orienteret om visse uhensigtsmæssige mødetidspunkter i den på 

fællesrådsmødet af 2. november 2017 vedtagede mødekalender for rådsåret 2018. I førnævnte mødekalender 

skulle andet ordinære fællesrådsmøde afholdes 10. april 2018 (Kristi Himmelfartsdag). Fjerde ordinære 

fællesrådsmøde skulle afholdes 1. november (dagen før DSF-politikkonferencen i 2. halvår af 2018). Efter 

konsultation med Forretningsudvalget foreslår Dirigentinstitutionen derfor følgende mødekalender for 

rådsåret 2018. 

  

Konstituerende fællesrådsmøde: Torsdag d. 22 februar (jf. statutten skal det afholdes ”ultimo februar”) 

  

Første ordinære fællesrådsmøde: Torsdag d. 5 april 

  

Andet ordinære fællesrådsmøde: Torsdag d. 17 maj 

  

Tredje ordinære fællesrådsmøde: Torsdag d. 20 september 

  

Fjerde ordinære fællesrådsmøde: Torsdag d. 25 oktober  
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Bilag 14: Valg til Forretningsudvalget 

Forretningsudvalget varetager Studenterrådets daglige arbejde og ledelse. Udvalget består af syv 

medlemmer, herunder en formand, en næstformand og op til fem menige medlemmer.  

 

Ved det konstituerende Fællesrådsmøde torsdag d. 22. februar 2018, skal Fællesrådet vælge hele 

forretningsudvalget for rådsåret 2018. Derfor følger her en kort orientering om Forretningsudvalget, 

arbejdsopgaverne det indebærer samt processen for opstilling. 

 

Hvad er forretningsudvalget og hvad indebærer det? 

Som daglig politisk ledelse er det forretningsudvalgets opgave at sikre at de aktiviteter, Fællesrådet ønsker at 

Studenterrådet skal varetage, bliver udført. Derfor varierer Forretningsudvalgets arbejde også fra år til år, da 

det specificeres i den årlige arbejdsplan samt forskellige strategier. Som amen i kirken, kan det dog 

forventes, at Forretningsudvalget blandt andet skal lede de politiske udvalg (KAMPUS, LUPUS og 

AUPUS), afholde kampagner samt universitetsvalg, arbejde med DSFI og studiemessen, afholde sociale- og 

opkvalificerende arrangementer samt sikre repræsentation i medierne, overfor ledelsen og i diverse organer. 

Medlemmerne af Forretningsudvalget tildeles typisk selvstændige ansvarsområder, der forsøges fordelt efter 

ønske. 

 

Arbejdsbyrden i Forretningsudvalget varierer meget på tværs af rådsåret, ligesom enkelte medlemmer typisk 

har særligt travle perioder på forskellige tidspunkter. Fælles er dog, at tiden omkring studiestarten i 

september kræver mange arbejdstimer. Men sikkert er det også, at sammenholdet er stort og arbejdet løftes i 

fællesskab. 

 

Hvis man har studenterpolitik kær, er Forretningsudvalget derfor et spændende sted, der giver rige erfaringer 

og tilbyder dig muligheden for at tage del i det centrale studenterpolitiske arbejde på Aarhus Universitet. 

Arbejdet kræver ofte en stor indsats, men med – vanen tro – mange gode kolleger og et væld af spændende 

opgaver, er det nu ikke så dårligt. 

 

Arbejdet i Forretningsudvalget honoreres med et fast månedligt vederlag, hvis størrelse vedtages på det 

konstituerende Fællesrådsmøde. I 2017 har det månedlige vederlag været kr. 3.145,- før skat. 

 

Spørgsmål og den fremadrettede proces 

Hvis du har spørgsmål til arbejdet i Forretningsudvalget eller hvis du overvejer at opstille, er det muligt at 

rette henvendelse til Emil Outzen (formand): tlf. 51 34 04 35, mail: emil@sr.au.dk. 

 

Det påtænkes, at alle interesserede kandidater mødes inden mødet den 22. februar og diskuterer den mulige 

konstituering samt fordelingen af arbejdsopgaver. 
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Bilag 15: Opstilling til formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet 

Kære Fællesråd 

I løbet af foråret var der nætter, skal jeg indrømme, hvor jeg vågnede badet i sved, hjemsøgt af angsten for 

hvorvidt det hele skulle lykkedes. For der var meget, der skulle lykkedes, da jeg tiltrådte som formand i 

2017: Studenterrådet stod for første gang i mere end et årti med hele ansvaret for studiemessen og 

salgsarbejdet, Delfinen skulle omlægges til web, sekretariatet skulle opbygges fra bunden og et næsten 

komplet nyt forretningsudvalg skulle have en god start. 

Efter et utal af Sisyfos-dage, -aftener og -weekender, er det til gengæld med en nær jantelovs-overtrædende 

stolthed, at jeg kan skrive, at vi er kommet i mål med mange af Rådsårets store opgaver. Nuvel, et løst 

problem åbenbarer ofte flere nye, der afkræver sin udførelse, men organisatorisk er vi nu et sted med øget 

rum for kreative idéer, ivrig politikudvikling og søsættelsen af nye projekter. Det er langt fra, hvor vi stod for 

et år siden. Efter to år i Studenterrådets ledelse, må jeg derfor også konstatere at pligtskyldighed og en stor 

kærlighed til Rådet gør det svært at lægge arbejdet på hylden. 

Derfor genopstiller jeg, Emil Outzen, som formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. 

Det forgangne år har jeg gjort mig mange ønsker og tanker om, hvor Studenterrådet bør og kan bevæge sig 

hen. Det fylder mere, end jeg vil kede jer med her, men nogle mærkesager fortjener et ord: 

● En stærk frivillig bevægelse: Som formand i 2017, har min primære prioritet været at sikre et 

velfungerende og stabilt sekretariatet. Et mål vi har realiseret. Med den base er det derfor vigtigt, at 

vi kigger udad og viser vores medstuderende, at Studenterrådet og fagrådene er sted for vilde idéer, 

sammenhold og indflydelse, for at sikre nye kræfter kan bære os videre. 

● Styrkede kampagneaktiviteter: Som den centrale interesseorganisation for studerende på AU, er 

synlighed og gennemslagskraft i vores kampagner en nødvendighed. Derfor vil jeg arbejde for, at 

Studenterrådets kampagneudvalg, opnår de rette betingelser for at udvikle succesfulde aktiviteter, og 

i formandshvervet vil jeg arbejde for øget synlighed i pressen samt overfor eksterne interessenter. 

● Proaktiv politikudvikling: I 2018 skal vi forsætte det dagsordenssættende arbejde internt på AU, der 

har gjort vores tanker aktuelle på tværs af organer: Studenterpolitisk forum, de Akademiske Råd, 

rektorale udvalg og AU’s bestyrelse. I 2017 opnåede vi på mange punkter et smukt internt samspil 

gennem vores mange repræsentantpladser, der fortjener at blive videreført. 

Det er altså ikke nogen hemmelighed, at jeg med stor iver håber at kunne fortsætte mit arbejde i 

Studenterrådet. 

Dog er der et aber dabei. Fra august 2018 forventer jeg at starte i praktik ved det danske konsulat i New 

York, hvorfor jeg påtænker at aftræde før tid, d. 31/7. At jeg på trods søger genvalg, gør jeg med støtte fra de 

opstillende medlemmer til forretningsudvalget, og fordi jeg ser det som en god mulighed for at følge 

nødvendige projekter til dørs samt hjælpe med at give nye initiativer en sikker start. Foråret og sommeren vil 

derfor også give det nødvendige rum til valg af den næste formand og samtidigt sikre tid og plads til en 

overleveringsperiode. 

  

Med håb om tillid, 

Emil Outzen 

Stud.oecon. 

Formand for Studenterrådet 

Har du spørgsmål eller andre henvendelser, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 51 34 04 35 

eller emil@sr.au.dk.  
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Bilag 16: Opstilling til næstformand for Studenterrådet ved Aarhus 

Universitet  

 

Kære Fællesråd 

  

Mit navn er Søren Fauerskov Hansen, jeg er 25 år gammel, jeg læser Statskundskab på 7. semester og jeg 

stiller hermed op til posten som næstformand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. 

  

Baggrund 

Jeg startede mit studenterpolitiske engagement i fagrådet på Statskundskab i 2015. Jeg har i min tid i 

StatRådet været aktiv i diverse udvalg, samt medlem af studienævnet på instituttet. Særligt arbejdet med at få 

revideret et mildt sagt problemfyldt fag står som noget meningsfyldt for mig. En proces, der startede med 

afvisning, blev bl.a. til en revideret studieplan, en prøveeksamen, en eksamensforelæsning og nye 

undervisere. Jeg oplevede at vi sammen i fagråd kan flytte noget. 

  

I min tid i StatsRådet blev jeg også grebet af arbejdet i studenterrådet og var, før mit første år i mit fagråd var 

slut, blevet aktiv i alle de politiske udvalg under Studenterrådet, og en del af DSF’s Zimbabwegruppe. 

Arbejde for de studerendes interesser greb mig, og derfor stillede jeg i februar 2017 op til Studenterrådets 

Forretningsudvalg, hvor jeg nu har siddet i et år. 

  

I forretningsudvalget 

Det har været et privilegium at være valgt til Forretningsudvalget det seneste år. Jeg vil ikke redegøre for det 

hele her – men vil dog fremhæve to ting: min rolle som LUPUS-sekretær og arbejdet med at sikre bedre 

trafikforhold: (i) Som LUPUS-sekretær har jeg oplevet et enormt engagement hos udvalgets medlemmer, og 

spændende og nuancerede holdninger til, hvad vi bør mene om alt fra elite- og finansieringspolitik til 

midlertidige boliger og optag på universitetet. (ii) Selvom det har været på en rigtig kedelig baggrund, har 

det også været rigtigt meningsfyldt at arbejde med trafikforhold, hvor vi sammen med alle de studerende, der 

skrev ind og påpegede problemer, har opnået konkrete resultater, der gør det mere sikket at færdes omkring 

Århus Universitet. Det betyder ikke, at alt er eller bliver perfekt, men jeg synes alligevel godt, vi kan klappe 

os selv og hinanden på skulderen over indsatsen. 

  

Det kommende år 

Min agenda for det kommende år er en kombination af det organisatoriske og det studenterpolitiske. 

  

Studenterpolitisk ville det være dejligt her på 50-året for studenteroprøret at kunne sige, at alt var fantastisk. 

Det er dog desværre ikke tilfældet. Der er blevet hastevedtaget en reform om erhvervskandidater, som ingen, 

heller ikke universiteterne selv, ved hvordan skal se ud, og som har potentialet til at skabe en udhuling af 

SU’en og et bachelorarbejdsmarked. Studiemiljøundersøgelsen viste, at antallet af studerende, der til dagligt 

eller næsten dagligt oplever stærke stress-symptomer er eksploderet til cirka tyve procent og mange 

studerende stadig efterspørger feedback.  Universiteterne er stadig under sparekniven, og det kan mærkes 

mange steder. Dele af universitets STÅ-midler kommer til at afhænge af nogle kvalitetsparametre, som vi 

ikke kender udformningen af, men som vi skal være uhyre opmærksomme på, fordi de kommer til at 

forplante sig ned gennem hele sektoren, men som vi også har en hvis mulighed for at påvirke, hvis vi handler 

på det. Fremdriftsreformen er blevet blødt lidt op, men med når SU-modellen består, bliver en formel 
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spændetrøje blot skiftet ud med en økonomisk. Og meget mere.  Der er altså nok at tage fat på. Igennem 

Studenterrådets 86-årige historie, har der været dagsordener, der skulle rykkes på, og selvom det ofte er to 

skridt frem, og et tilbage, kan vi flytte noget! Jeg håber, med jeres tillid, at få chancen for at kæmpe videre, 

både herhjemme i Studenterrådsregi og med mandat fra Studenterrådet, i Danske Studerendes Fællesråd på 

landsforum og politik konferencer samt i den bredere elev- og studenterbevægelse. 

  

Rollen som næstformand er i høj grad organisatorisk, og det er derfor også værd at adressere. Organisatorisk 

vil jeg nævne tre ting: Samarbejde, fagråd og studiemesse. Jeg er en pragmatisk anlagt fyr, og vil gerne have 

endnu bedre samarbejdsrelationer med relevante partnere. Både med hele elev- og studenterbevægelsen, med 

fagbevægelsen, med det nyvalgt byråd og med AU’s ledelse skal samarbejdsrelationen opretholdes og 

videreudvikles, så vi sammen kan lave projekter, der orienterer sig mod de studerende, og er til gavn for de 

nuværende og fremtidige studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. Den vigtigste 

organisatoriske prioritet er fagråd. Studenterrådet bygger på faglig organisering, og det er derfor vigtigt at 

sikre, at Studenterrådets aktiviteter understøtter fagrådenes, og at miljøet omkring Studenterrådets lokaler er 

mere tilgængeligt for alle de fagrådsaktive. I forlængelse heraf, skal Studenterrådet skal fortsætte sit 

utrætteligt for at sikre, at beslutninger træffes så lokalt som muligt. Den sidste organisatoriske prioritet, jeg 

ville nævne, er Studiemessen. Vi fik håndteret rigtig mange at de svære problemstillinger sidste år, men som 

den sidste tilbage af dem, der for alvor var involveret i koordinering af studiemessen, når studiemessen igen 

afholdes, er det naturligt, at jeg arbejder benhårdt organisatorisk for at sikre messen de bedst mulige forhold. 

  

For mig har det været utrolig vigtigt, at jeg opstiller fordi jeg føler jeg har noget at biddrage med, og det føler 

jeg stadig jeg har. Det er med en stor ydmyghed overfor hele Studenterrådet, og alt den tid og energi hele 

fællesrådet og alle vores fagråds aktive lægger, at jeg vil gå til næstformandsposten. Har I spørgsmål eller 

kommentarer modtages det åbent på tlf. 20 94 72 02 eller på e-mail soren@sr.au.dk 

  

Med håb om jeres tillid! 

  

Søren Fauerskov Hansen 
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Bilag 17: Opstilling til Forretningsudvalget ved Studenterrådet ved Aarhus 

Universitet (menigt medlem) 
Kære Fællesråd  

Mit navn er Krestina Vendelbo Christensen og jeg er 23 år gammel. Jeg studerer engelsk på 6. semester med 

tilvalg i lingvistik. Jeg ønsker at stille op til Studenterrådets Forretningsudvalg.  

Jeg startede i studenterpolitik allerede på mit første semester, da jeg blev lokket med i vores lokale fagråd, 

hvor fællesskab og studiemiljø var i højsædet. Der gik ikke længe før jeg var en fast del af fagrådet. Her sad 

jeg først i bestyrelsen som menigt medlem og herefter 1 år som formand og har været en del af arbejdet med 

implementeringen af kommunikationsfagene på Arts, hvilket har givet mig en unik forståelse for vigtigheden 

og måden at samarbejde på imellem de mindre fag, der stadig ligger til grund for mit studenterpolitiske virke.  

Interessen for det studenterpolitiske arbejde ledte mig udover mit eget fag og til Artsrådet, hvor det hele for 

alvor har taget fart for mig. Jeg har netop afsluttet 1 år som menigt medlem i Artsrådets Forretningsudvalg. 

På det sociale plan har dette givet mig indblik i, hvor meget der kan opnås, når et team fungerer og arbejder 

mod fælles mål. Jeg har været blandt hovedarrangørerne af både Artistisk Festival og AU-Valget i 2017, 

hvilket har givet mig blod på tanden i forhold til at arrangerer lignede og større arrangementer i regi af 

Studenterrådet. At se events som disse udfolde sig og skabe et rum for de studerende, der kan danne en social 

ramme og et fællesskab på tværs af universitet er for mig fantastisk og noget jeg også ser som en utrolig 

vigtig del af det studenterpolitiske arbejde. På den politiske side er noget af det, der har optaget mig meget 

og fortsat vil gøre det, samarbejdet med fagrådene. Jeg ser det som grundstenen for et godt studiemiljø og en 

stærk repræsentation af de studerende, der skal definerer hvordan det er at være studerende på universitetet.  

Udover mit arbejde i Artsrådet har jeg været en del af Akademisk Råd på Arts og vil fortsat være det det 

kommende år. Her har arbejdet med undervisningskvalitet og samarbejdet mellem studerende og undervisere 

haft stort fokus. Herudover har det gjort, at jeg har været en del af AUPUS, hvilket er et udvalg, jeg gerne vil 

arbejde for bliver udnyttet i endnu højere grad som en mulighed for at sætte de studerende på dagsordenen.  

Ovennævnte har blandt andet givet mig kvalifikationerne til at arbejde med fagråd og studerende, men også 

at arbejde sammen med ledelsen og underviserne, så de studerendes interesser varetages. Dette er noget jeg 

gerne vil tage med i mit arbejde i Studenterrådet samt at arbejde for, at de internationale studerende bliver en 

langt større del af Studenterrådet blandt andet via arbejdet med the International Committee samt en 

forbedret og øget kommunikation på engelsk.  

Med håb om jeres tillid,  

Krestina  

Ved spørgsmål kontakt mig gerne på tlf. 23 69 46 30 eller mail: vendelbo.k@live.dk  
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Bilag 18: Opstilling til Forretningsudvalget ved Studenterrådet ved Aarhus 

Universitet (menigt medlem) 
Kære Fællesråd 

Jeg hedder Aria Nia, er 23 år, læser statskundskab på 5.semester og ønsker at stille op 

til forretningsudvalget i Studenterrådet som menigt medlem. 

På trods af mine ydmyge 23 år, føler jeg mig efterhånden som en garvet rotte i det 

studenterpolitiske, særligt her på AU. 

Jeg startede mit studenterpolitiske virke tilbage i gymnasiet, hvor jeg sad som 

bestyrelsesmedlem igennem alle 3 år, samt varetog en lang række andre poster. På trods 

af en stejl læringskurve, gav det mig blod på tanden at komme tæt på det 

uddannelsespolitiske, og jeg fik bekræftet, at forandring til det bedre er mulig, hvis 

man gider at koordinere en helhjertet indsats for sine ambitioner. 

Det var derfor forventeligt, at jeg fortsatte mit studenterpolitiske engagement da jeg 

startede på AU. Igennem de sidste 3 år, har jeg været en del af mit lokale fagråd; 

StatsRådet; hvor jeg bl.a. har siddet i forretningsudvalget og en række andre udvalg. 

Ved universitetsvalget i 15 trådte jeg ind i Akademisk Råd på BSS. Herigennem blev jeg 

hurtigt forelsket i vores kære studenterråd og har bl.a. siddet med mandat i både AUPUS 

og LUPUS. Ved universitetsvalget i 16 følte jeg behovet for at komme mit eget studie 

nærmere og indtrådte således i studienævnet som næstformand. Det sidste halve år har 

jeg været en del af forretningsudvalget her på stedet, og dette har kun givet mig mere 

blod på tanden i forhold til det studenterpolitiske arbejde. 

Jeg kunne skrive langt og længe om min uenighed med vores nuværende (og forrige) 

regering og dets måde at bedrive uddannelsespolitik. Og jeg kunne skrive ligeså længe 

om behovet for at nytænke og konstant evaluere, den måde vi bedriver uddannelse på. 

Jeg tror dog hellere, at jeg vil notere tre konkrete områder, hvor jeg kan være en 

gevinst for det kommende FU; 

1) Universitetsvalget 17 var i det store hele en succes. Som både kandidat og 

valgkampsansvarlig over flere omgange, samt tidligere medlem af valgkommisionen, har 

jeg efterhånden samlet mig en del erfaring, og vil gøre mit for at valget i 18 bliver en 

endnu større succes. 

2) Har været engageret i foreningsdanmark gennem en del år, hvor jeg har opbygget en 

bred vifte af viden og erfaring i forhold til organisatorisk opbygning, frivllig rektruttering 

og foreningsdrift, som jeg tror på, at jeg kan sætte i spil i det kommende år. 

3) Jeg har også en kreativ sjæl, som desværre ikke bliver stimuleret så meget, som jeg 

kunne ønske mig. Derfor forestiller jeg mig, at involvere mig meget i KAMPUS, og anden 

form for kampagneaktivitet, og i øvrigt sætte mine alternative færdigheder i spil, hvor 

der kunne være behov for det. 

Såfremt der måtte være nogle spørgsmål el. andre bemærkninger, kan jeg kontaktes på 

djavadnia@gmail.com. 

Med håbet om jeres tillid 

/Aria  
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Bilag 19: Opstilling til Forretningsudvalget ved Studenterrådet ved Aarhus 

Universitet (menigt medlem) 
 

Mit navn er Tobias, jeg er 23 år, og studerer Uddannelsesvidenskab på 2. semester på kandidaten. Efter et 

yderst begivenhedsrigt år i studenterpolitik, stiller jeg nu op til Studenterrådets Forretningsudvalg som 

menigt medlem. 

Hvad har jeg lavet? 

Mit studenterpolitiske arbejde startede i Uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab 2015/2016. Det var 

dog først for alvor i 2017, at jeg tog fat i arbejdet med studenterpolitik og studerendes interesser. I 

forbindelse med Artsrådet konstituerende møde i 2017 blev jeg indvalgt i Artsrådets Forretningsudvalg, først 

som menigt medlem og siden som kasserer. Det tog mig ikke lang tid at indse, at med studenterpolitisk 

arbejde, var jeg landet på det helt rette sted. Derfor er mit engagement og deltagelse i Fællesrådets og 

Studenterrådets udvalg og politiske arbejde også kun vokset stødt i løbet af det seneste år. Dette kan 

ligeledes ses i min involvering i Valgkommissionen, Studenterpolitisk Forum og LUPUS. 

Foruden ovenstående opremsning af erfaringer er jeg pr. 1 feb. 2018 indvalgt i Akademisk råd på Arts. 

Hvorfor Studenterrådet? 

Siden jeg startede med at studere i 2014, er universiteterne stødt på flere udfordringer. Fremdriftsreformen, 

dimensioneringen og uddannelsesloftet stiller spørgsmål ved universitetets rolle som dannelsesinstitution. 

Min bekymring er, at universitetet ender med blot at blive en uddannelsesinstitution, hvor det ikke længere 

foregår på de studerendes og de lokale fagmiljøers præmisser. Hvor der ikke er plads til fordybelse, 

fællesskab eller fejl. Min primære motivation er, at vi som studerende skal blande os i debatten og ikke blot 

acceptere de ændringer, der presses ned over universiteterne. Vi skal stille spørgsmål, diskutere og hele tiden 

overveje hvad det er vi vil med universitetet. Studenterrådet giver de studerende mulighed for, gennem 

samarbejde, at udfordre de politiske tendenser, samt at gøre opmærksom på, at den største 

beslutningskompetence, bør ligge i de lokale fagmiljøer og studienævn, da de altid vil have den største 

faglige indsigt i. 

Som medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg, vil jeg fortsætte arbejdet for at de studerende bliver hørt. 

Jeg håber at kunne fortsætte mit arbejde i LUPUS, som har haft et produktivt år med udviklingen af 

politikpapirer. Desuden mener jeg at vores samarbejde og forbindelse til DSF fortsat kan styrkes. Derudover 

vil jeg gerne bruge min tidligere erfaring med planlægning af universitetsvalget til at gøre opmærksom på, at 

de studerende skal have en reel indflydelse på udviklingen af Aarhus Universitet. 

 

Med håb om jeres tillid 

Tobias Fuglsbjerg Aakjær 
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Bilag 20: Opstilling til Forretningsudvalget ved Studenterrådet ved Aarhus 

Universitet (menigt medlem) 
 

Kære Fællesråd, 

  

Mit navn er Nanna Winther Jensen, jeg er 26 år og læser statskundskab på kandidaten, og det er med stor 

glæde, at jeg genopstiller til Studenterrådets forretningsudvalg. 

Min interesse for studenterpolitik går langt tilbage før min tid her på universitetet og slår rødder både i 

elevråd og DGS. Her på Aarhus Universitet startede mit studenterpolitiske eventyr, da jeg i 2014 blev 

medlem af mit lokale fagråd, Statsrådet. Her var jeg blandet andet engageret i faglige udvalg og Fællesrådet, 

var valgkampsansvarlig samt arrangerede Faglig Dag 15 - et fagligt arrangement for over 400 

medstuderende. Som repræsentant for Statsrådet har jeg siddet med mandat i Studienævnet på Institut for 

Statskundskab, hvor igennem jeg også har været de studerendes repræsentant i dispensations- og 

meritudvalget. 

Udover at have været engageret i mit eget fagråd i flere år, så har jeg også haft glæden af at være aktiv i 

Studenterrådet på flere fronter. I rådsåret 2016 sad jeg som 1. dirigent i dirigentinstitutionen samt var 

formand for Valgkommissionen. Herudover har jeg været udvalgsleder af KAMPUS, siddet med mandat i 

AUPUS og brugt en hel masse timer på hygge og sociale aktiviteter med andre ”fagrødder”. 

  

Arbejdet med studenterpolitik både i fagråd og i Studenterrådet har givet mig en god indsigt i disse, men 

også en masse erfaringer, som har rustet mig til at varetage den daglige ledelse af Studenterrådet i 

Forretningsudvalget. På baggrund af dette og min gejst for at fortsætte med at bidrage til det 

studenterpolitiske arbejde sendte jeg min opstilling til Forretningsudvalget i maj 2017. Jeg blev beæret og 

glad over at blive valgt af Fællesrådet til at indtræde i det daværende Forretningsudvalg 1. september 2017, 

efter min hjemkomst fra et halvt år i praktik på Den Danske Ambassade i Beijing. I min praktik havde jeg i 

et halvt år siddet i politisk- og forsvarsafdelingen og følte, at jeg kunne vende tilbage til Danmark og 

Studenterrådet med en endnu større indsigt og styrkede kompetencer for organisatorisk arbejde.   

  

Det seneste halve år har jeg altså siddet i Studenterrådets forretningsudvalg, hvor jeg blandt andet er meget 

stolt over at have været med til at arrangere og have haft ansvar for DSF’s Politikkonference og få den til at 

løbe af stablen her i Aarhus. Herudover har jeg siddet som en del af udvalgsledelsen af KAMPUS, hvor vi 

det seneste efterår har arbejdet med at lægge en strategi for, hvordan KAMPUS kan virke mest optimalt for 

Studenterrådet i fremtiden. Jeg håber meget på i det kommende år at få æren af at forsætte dette samarbejde i 

udvalgsledelsen og forhåbentligt at få bygget KAMPUS op igen til et stærkt og forbedret udvalg, hvor 

fagrødder fra forskellige fagråd og andre aktive, har mulighed for sammen at kæmpe den politiske kamp. Jeg 

vil altså arbejde for mere koordinering mellem udvalgene for at sikre, at vi får et studenterråd, hvor vores 

samlede kræfter kan få lov at virke mest effektivt samt for opbygning af et solidt kampagne repertoire, der er 

klar til at blive anvendt i det øjeblik, de politiske kampe skal tages. 

  

I forlængelse af kampagnearbejdet så har universitetsvalget altid ligget mig meget nært som en yderst vigtig 

og interessant arbejdsopgave. Jeg har siden jeg startede i Statsrådet arbejdet med universitetsvalget og som 

nævnt sad jeg som formand for valgkommissionen i rådsåret 2016. Her fik jeg også opbygget et godt 

samarbejde med AU Kommunikation i forhold til oplysning omkring valget. For mig handler valget nemlig 

ikke blot om at høste stemmer, men at sikre at alle studerende ved Aarhus Universitet kender deres 
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demokratiske ret og ved, hvilke organer de bliver repræsenteret i. Dette samarbejde medførte blandt andet 

produktionen af en række valg-bannere til AU’s bygninger og tre oplysningsvideoer. Jeg håber på at få lov til 

at genoptage dette samarbejde og føre det videre til de kommende generationer i Studenterrådet, for jeg 

mener, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at holde universitetet op på, at de også har et ansvar for at sikre 

et oplyst og demokratisk valg, at sikre at ingen studerende er i tvivl om, hvordan de kan få indflydelse, og 

hvem de kan gå til for hjælp. 

  

Sluttelig er rekruttering en af de ting, der ligger mig på sinde, at vi i Studenterrådet i det kommende år sætter 

fokus på. Jeg har selv erfaret, at flere fagråd har svært ved at lokke nye kræfter til, og derfor finder jeg det 

vigtigt at arbejde på en gentænkning af rekruttering og at skabe et tættere samarbejde mellem fagrådene, når 

det kommer til fagrådene og Studenterrådets fremtid. Dette arbejde vil jeg meget gerne bidrage til. 

  

Det er derfor med stor med glæde, at jeg genopstiller til menigt medlem af Studenterrådets 

forretningsudvalg. Jeg håber, at I vil give mig mulighed for forsat at kæmpe for at sikre en bedre fremtid for 

os studerende nu og for kommende generationer af studerende.  

  

  

Med håb om Fællesrådets tillid,  

Nanna Winther Jensen 

For spørgsmål kan jeg kontaktes på mail og telefon: 

nanna@sr.au.dk 

+45 30 23 11 23 
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Bilag 21: Opstilling til Forretningsudvalget ved Studenterrådet ved Aarhus 

Universitet (menigt medlem) 
 

Kære Fællesråd 

  

Mit navn er Carina, og jeg læser Filosofi på mit andet semester af kandidaten. Jeg genopstiller som menigt 

medlem til Forretningsudvalget i Studenterrådet. 

Siden mit første semester på Aarhus Universitet har jeg engageret mig i studenterpolitik. Først i mit lokale 

fagråd på Filosofi og derfra til at blive medlem af Artsrådets Forretningsudvalg, hvor jeg samtidigt sad som 

repræsentant i LUPUS og Valkommissionen hos Studenterrådet. I 2017 har jeg desuden siddet i 

Studienævnet på Institut for Kultur og Samfund på Arts. Jeg er således startet med at ville afhjælpe de 

bekymringer mine medstuderende har til deres studie og det lokale foreningsliv på Filosofi til at opleve, hvor 

meget der kan rykkes, når vi studerende kæmper sammen for hinandens faglige identitet. Det er styrken ved 

det velfungerende Studenterråd, som vi har, og som jeg med min opstilling ønsker at bidrage til. 

Som medlem af Forretningsudvalget det forgangne år har en stor del af mit år gået med Universitetsvalget, 

hvilket er sket i forskellige udvalg. Blandt andet som sekretær i Valgkommissionen, koordinering af 

valgkampsgruppen og senest siddet i valgudvalget. Den store erfaring jeg har fået herfra, vil jeg tage med ind 

i det nye år. Jeg vil arbejde for at forbedre den koordinerende indsats og understøtte fagrådenes lokale 

valgkamp, således at vi studerende fortsat har indflydelse på vores studier. Derudover har jeg siddet i 

udvalgsledelsen i KAMPUS, sekretær for Aktivitetspuljen, været med på Northside og meget mere. 

Jeg ser frem til arbejdet i 2018 i Forretningsudvalget, hvor der er mange spændende projekter at tage fat på. 

Som skrevet tidligere håber jeg på igen at arbejde med universitetsvalget. Derudover har det sidste halve år i 

KAMPUS givet plads til refleksion over udvalgets arbejde. Her har udvalgsledelsen (Nanna Winther, Tine 

Schnetler og jeg selv) fået lavet nogle gode organisatoriske rammer, som jeg gerne vil arbejde videre med, så 

Studenterrådets kampagneaktiviteter oplyser om og synliggør vores arrangementer og politik. Jeg vil 

desuden arbejde for, at disse to større projekter kan understøtte det kommendes års indsats på 

Studenterrådets – og i særdeleshed – fagrådenes frivilligområde. 

Af mindre, men for mig vigtige, projekter i 2018, som jeg vil arbejde for, er mere aktivitet i SRs Filmklub (vi 

skal jo se Star Wars færdig), flere vafler til Onsdag Morgen og en udvidelse af Carinas corner på Styrelsen. 

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

succeshistorier for Studenterrådet og fagrådene i 2018. Ved hårdt arbejde, erfaring i studenterpolitik og 

medinddragelse af fagråd håber jeg på jeres tillid til at kunne repræsentere de studerendes interesser på 

Aarhus Universitet i Forretningsudvalget. 

  

De bedste hilsner og med håb om jeres tillid, 

Carina Molsen Nielsen 
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Bilag 22: Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen 

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 drive sin valgkamp i 2018. Arbejdsbelastningen besluttes internt blandt 

medlemmerne. Størstedelen af arbejdet ligger oftest i foråret. 

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. 

  

Der er valg til 4 pladser, hvor mindst 3 valgområder (fakulteter) skal repræsenteres. 

  

Spørgsmål til Valgkommissionen kan rettes til: 

Formand Kristian Klausen, Tlf: 60 68 39 66, Mail: contact@kristianklausen.dk 

Sekretær Carina Nielsen, Tlf: 29 62 73 92, Mail: carina@sr.au.dk 
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Bilag 23: 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 Sekretariatslederen 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 Sekretariatsleder Frederik S. K. Freund: mail 

general@sr.au.dk 
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Bilag 24: Valg af bestyrelse for Studenterfonden af 1963 

Studenterfonden af 1963 er en uddelingsfond, der har til formål at give 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. 

  

Det administrative arbejde forestås af AU, der modtager ansøgningerne og videresender dem til bestyrelsen, 

der står for at uddele midlerne til værdige ansøgere. Fonden uddeler årligt kr. 10.000-15.000. 

  

Antallet af bestyrelsesmødet er begrænset, men i foråret behandles regnskabet og i november/december 

behandles ansøgningerne. 

  

Valg 

Studenterrådet udpeger bestyrelsen for Studenterfonden af 1963. Derfor skal Fællesrådet vælge en formand 

samt tre menige medlemmer. Valgene til henholdsvis formandsposten og de menige medlemmer er særskilte. 

  

Hvis du gerne vil være med til at hjælpe gode studenterprojekter på AU til verden, er Studenterfonden af 

1963 derfor et spændende sted at bruge sin tid. Derudover vil du også få indsigt i hvordan en mindre fond 

drives og bidrager til et positivt formål. 

  

Spørgsmål til Studenterfonden af 1963 kan rettes til Emil Outzen, tlf. 51 34 04 35, mail emil@sr.au.dk 
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Bilag 25: Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg 

Aktivitetspuljeudvalget er ansvarligt for tildeling af midler fra Studenterrådets Aktivitetspulje. Der 

gives økonomisk støtte til faglige og/eller studenterpolitiske aktiviteter og foreninger. Tildeling af 

midler besluttes ved almindeligt flertal. 

  

Udvalget er for dig, der gerne vil tildele midler til og have indsigt i studenterdrevne aktiviteter, samt 

hvilke arrangementer Studenterrådet støtter. Arbejdet foregår hovedsageligt via 

mailkorrespondance. 

  

Der er valg til 3 pladser i udvalget. 

  

Spørgsmål vedrørende Aktivitetspuljen kan rettes til: 

Carina Nielsen, Tlf: 29 62 73 92, Mail: carina@sr.au.dk. 
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Bilag 26: Valg til de politiske udvalg 

Valg af medlemmer til KAMPUS 

Kampagne-udvalg ved Studenterrådet. KAMPUS har til opgave at planlægge og udføre 

Studenterrådets kampagneaktiviteter. Det kan være politiske kampagner, samt synligheds- og 

oplysningskampagner. 

KAMPUS er for dig, der synes kampagnearbejde er spændende. Arbejdet indebærer forskellige 

facetter, hvorfor der er rig mulighed for at få dine kompetencer og interesser i spil. Det strækker 

sig over idéudvikling, planlægning, koordinering, praktisk arbejde og gennemførelse af aktiviteten. 

 

Spørgsmål vedrørende KAMPUS kan rettes til: 

Carina Nielsen, mail: carina@sr.au.dk 

Nanna Winther, mail: nanna@sr.au.dk 

 

Valg af medlemmer til LUPUS 

Hvad er LUPUS? 

LUPUS er studenterrådets Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet 

(LUPUS). Vi tegner altså studenterrådets politik ”udadtil”. 

 

Hvad kan LUPUS? (vi har beføjelse til at…) 

● Vedtage politikpapirer – i princippet på alle områder. 

● Skrive høringssvar [gør vi ikke så meget i praksis, men måske er det dig der ændrer 

det?] 

● Udvikle strategi rettet mod organer, der ikke rettet mod AUPUS’ område. 

● Godkende, og altså også afvise, delegerende til DSF’s politikkonferencer. 

 

Hvorfor stille op til LUPUS? 

Du skal stille op til LUPUS, fordi det er her du får mulighed for at sætte et stort aftryk på 

Studenterrådets politik. 

Der er mulighed for at være en del af DSF, og være med til at flytte politik nationalt. Du kan 

desuden lære en masse og møde andre aktive, som også interesserer sig for 

studenterpolitik. 

Der er højt til loftet, og man behøver ikke have nogen særlig viden i forvejen, det kommer 

med tiden, og vi skal nok klæde dig godt på. 

 

Praktisk information om møder. 

Vi har det forgangende år mødes cirka hver 3 uge, og bestræber os på ikke at holde møder i 

eksamensperioderne. Forberedelsestid er cirka 30 min. Herudover foregår arbejdet i adhoc- 

udvalg. 

Der er altid kaffe og snacks til vores møder, og LUPUS giver den første øl- eller vand efter 

mødet. Det vil også engang i mellem være aftensmad, når det giver mening. 

 

Opstilling 

Opstilling til LUPUS sker på fællesrådsmødet. Det er desuden muligt at stille om in absentia, 

ved skriftligt at meddele sit kandidatur på dirigent@sr.au.dk. 
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Udvalgssekretæren har det forgangende år været. Søren Fauerskov Hansen fra det 

afgående forretningsudvalg, som kan kontakters på soren@sr.au.dk, +45 20947202 eller via 

facebook med spørgsmål mm. 

 

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 tværgående 

udvalg, akademisk råd og studienævn. Udvalget er både for indvalgte og dem, som gerne vil have en sans 

for, hvad der sker på hele universitetet.  

Ved spørgsmål kan udvalgsleder Sune Koch Rønnow på Sune@sr.au.dk eller 60145714 
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Bilag 27: Orientering om tidligere afholdte valg, som ikke afholdes i år 

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. 
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Bilag 28: Studenterpolitisk forum 

Grundet en omfattende arbejdsbyrde ifm. anden udsending eftersendes forslag til emnerne for et potentielt 

kommende Studenterpolitisk Forum. 


