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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 følger, jf. Fællesrådets forretningsorden for rådsåret 2017, et udkast til 
Fællesrådets forretningsorden for rådsåret 2018. Desuden er der bilag omkring de forskellige valg.  
 
Med anden udsendelse følger, jf. forretningsordenen, et udkast til Studenterrådets 
Forretningsudvalgs beretning, Studenterrådets arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg 
samt evt. indkomne forslag. 
 
Skriftlige opstillinger til Studenterrådets organer skal være Dirigentinstitutionen i hænde senest 
torsdag d. 8. februar kl. 12.00, såfremt de skal med i 2. udsendelse. Bemærk at det jf. Statuttens 
Appendiks C også er muligt at opstille ved at meddele sit kandidatur på mødet. Ønsker man at 
opstille in absentia skal opstillingen dog være skriftlig (det er således ikke muligt at få en anden 
person til at meddele ens kandidatur på mødet).  
 
Ændringsforslag til arbejdsplanen, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt. indkomne forslag 
skal, jf. forretningsordenen, sendes til Chefdirigenten senest 7 dage før mødet, altså inden torsdag d. 
15. februar kl. 12. Der kan ikke stilles ændringsforslag på det konstituerende fællesrådsmøde.  
 
Vi ønsker også at gøre opmærksom på, at fagråd, 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 til detaljer anført i udsendingen bedes meddelt dirigent@sr.au.dk. 
 
Tidsplanen frem til det konstituerende fællesrådsmøde: 
Torsdag d. 8 februar: Anden udsending 
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  
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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 - 17:15 - 17:30 

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  

     1.4.2 Valg af Førstedirigent  

     1.4.3 Valg af Andendirigent  

 

2. Formalia - 17:30-17:40 

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 3) 

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 02.11.2017 (O+D+B) (Bilag 4) 

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

 

3. Årsrapport og beretning - 17:40-18:50 

3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O) 

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2017 (O) (Bilag 5) (Eftersendes) 

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) 

 

4. Sager til behandling I - 18:50-19:00 

4.1 Godkendelse af Forretningsudvalgets disponering på vegne af Fællesrådet (O+D+B) (Bilag 6) 

 

Pause med aftensmad*  19:00-19:40 1

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. 
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4. Retningslinjer for rådsåret 2018 - 19:40-20:35 

4.1 Budget for 2018 (O+D+B) (Eftersendes) 

4.2 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2018 (O+D+B) (Bilag 7) (Eftersendes) 

4.3 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 8) (Eftersendes) 

4.4 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 9) 

5.2 Indkomne forslag 

     5.2.1 Honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg (O+D+B) (Bilag 10) (Eftersendes) 

     5.2.2 Forslag til ændring af Fællesrådets mødekalender for rådsåret 2018 (O+D+B) (Bilag 11) 

 

5. Valg - 20:35-21:35 

5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 12) 

     5.1.1 Valg af Studenterrådets Formand  

     5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstformand  

     5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg  

5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 13) 

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 14) 

5.4 Valg af 4 medlemmer til Studenterfonden af 1963 (O+B) (Bilag 15) 

     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 16) 

5.6 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 17) 

5.7 Skriftlig orientering om tidligere valg, som ikke afholdes i år (O) (Bilag 18) 

 

6. Sager til behandling II - 21:35-21:50 

     6.1 Studenterpolitisk forum (O+D+B) (Bilag 19) (Eftersendes) 

 

7. Evt. - 21:50-21:50 

 

8. Mødeevaluering (uden for referat) - 21:55-22:00  
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Bilag 1: Mandatfordeling for rådsåret 2018*2

 

2 Fagrådene bedes indsende deres mandatlister til dirigent@sr.au.dk jf. tidligere udsendte mail. 
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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: 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.  
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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 personer denne, håndhæves dette af 

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

mødet.  

 

§ 4 Dirigenterne fastsætter afstemningsprocedurer mv.  

 

Stk. 2 Ved personvalg benyttes dog altid skriftlig afstemning 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.  
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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 Sekretariatsleder 

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

 

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

D. 
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Bilag 4: 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. 
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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 

- 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? 

 

 

12 
 



 

 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

- 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: 
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- 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 

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. 
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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. 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 
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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 
kontaktet via Niels. X-Po Flexi: light unit 
studieboliger. Kommunalvalg bruges der 
meget tid på. Der er lavet en international 
pjece, da mange ikke vidste at de kunne 
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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? 

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 5: Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2017 

Eftersendes med anden udsending 
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Bilag 6: Godkendelse af forretningsudvalgets disponering på vegne af 

fællesrådet (Northside) 

Eftersendes. 
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Bilag 7: Forslag til arbejdsplan for rådsåret 2018 

Eftersendes med anden udsending 
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Bilag 8: Forslag til kommissorier for politisk(e) udvalg 

Eftersendes med anden udsending 
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Bilag 9: 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 10: Forslag til honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg 

 

Eftersendes. 
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Bilag 11: 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 12: 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. 
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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 13: 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 14: 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 15: 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 16: 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 17: Valg til de politiske udvalg 

Eftersendes. 
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Bilag 18: 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: 19 Studenterpolitisk forum 
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