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Tidsplan frem til det konstituerende fællesrådsmøde 

Kære Fællesråd. 

Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til første ordinære fællesrådsmøde d. 22. februar 2018. 

 

Med første udsendelse følger den foreløbige dagsorden samt referatet for det konstituerende 

fællesrådsmøde den 22.02.2018, information vedrørende indsuppleringsvalg, diverse 

forretningsordner og tre tolkninger udarbejdet af Dirigentinstitutionen. 
 

Med anden og tredje udsendelse følger yderligere bilag til relevante punkter. 

 

Forslag der ønskes behandlet på fællesrådsmødet skal være Dirigentinstitutionen i hænde 

senest kl. 12 torsdag den 22. marts 2018 for at blive inkluderet i 2. udsending. Sekundært kan 

forslag der ønskes behandlet på fællesrådsmødet sendes til Dirigentinstitutionen senest 

torsdag den 29. marts 2018 kl. 12 med henblik på at blive inkluderet i 3. udsending til 

fællesrådsmødet. 

 

Bemærk at det jf. Statuttens Appendiks C er muligt at opstille til de politiske udvalg ved at 

indsende en skriftlig opstilling eller ved at meddele sit kandidatur på mødet.  

 
Før fællesrådsmødet vil der være mulighed for at deltage i Ny i Fællesrådet. Ny i Fællesrådet er en 

formidabel mulighed for at blive introduceret til de mange muligheder, hvorved du eller dit fagråd kan få 

hjælp af-/hjælpe Studenterrådet.  

Tilmelding (inden tirsdag den 3. april) samt nærmere information om Ny i Fællesrådet sker ved at 

kontakte Nanna Winther på nanna@sr.au.dk. 

 

Tidsplanen frem til det konstituerende fællesrådsmøde: 

Torsdag den 22.03.2018 - Anden udsending 

Torsdag den 29.03.2018 - Tredje udsending 

Torsdag den 05.03.2018 kl. 19:15 - Fællesrådsmødet 

 

Som altid er I velkomne til at henvende Jer ved med spørgsmål, forslag, indvendinger eller andet til 

dirigent@sr.au.dk. 

 

Venlig hilsen 

Dirigentinstitutionen: 

Chefdirigent    1. dirigent     2. dirigent 

Kristian Klausen   Michael Bohn Faldborg   Jonathan Rossen 

 

  

mailto:dirigent@sr.au.dk
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Foreløbig dagsorden til konstituerende Fællesrådsmøde d. 05.04.2018 

Torsdag d. 05.04.18 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, Richard Mortensen stuen / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

1.2 Godkendelse af referat fra det konstituerende fællesrådsmøde d. 22.02.2018 (O+D+B) 

(Bilag 1) 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

19:15-19:30 

2. Sager til behandling 

2.1 Revision af servicestrategien (O+D) (Bilag 2 - eftersendes) 

19:30-20:00 

3. Pause 20:00-20:10 

4. Workshops 20:10-21:00 

5. Meddelelser 

     3.1 Forretningsudvalget (O)  

     3.2 AUPUS (O)  

     3.3 KAMPUS (O) 

     3.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 3) 

     3.4 LUPUS (O)  

     3.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 4) 

     3.5 Valgkommissionen (O)  

     3.6 Dirigentinstitutionen (O)  (Bilag 5) 

     3.7 Fagrådsrunden (O) 

     3.8 Andre 

     3.8.1 Dirigentinstitutionens forretningsorden (Bilag 6 skriftlig orientering)  

     3.8.2 Forretningsudvalgets forretningsorden (Bilag 7 skriftlig orientering)  

     3.8.3 Forretningsordner for de politiske udvalg (Bilag 8 - eftersendes) 

21:00-21:50 

7. Evt. 21:50-21:55 

8. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00 
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Bilag 1: Referat - konstituerende fællesrådsmøde d. 22.02.2018 

Foreløbig dagsorden til konstituerende Fællesrådsmøde d. 22.02.2018 
Torsdag d. 22.02.18 kl. 17.15-22.00, Studenternes Hus, Mødelokale 1. / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

  

1. Konstituering 

1.1 Optagelse af nye fagråd (O) 

Ingen nye fagråd optaget. 

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

Artsrådet mister et mandat. Jura mister et mandag. ABC går et mandat frem. RIA går frem med et mandat. 

Ikke modtaget mandatbærer fra JUS så de udgår fra mandatfordelingen. 

Mandatfordelingen er godkendt. 

1.3 Valg af stemmetællere (O+B) 

Hanna-Louise og Lieve Vermuelen valgt som stemmetællere. 

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

  1.4.1 Valg af Chefdirigent (Bilag 3) 

Kristian Klausen stiller op. 

Tillidsafstemning: tillid 

Kristian valgt som chefdirigent 

  1.4.2 Valg af Førstedirigent 

Michael stiller op (formand for MOGENS). 

Michael valgt som førstedirigent. 

  1.4.3 Valg af Andendirigent 

Jonathan fra DPU stiller op. 

Jonathan valgt som andendirigent. 17:15-17:30 

2. Formalia 

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Frederik, Kristian Klausen, Michael, Jonathan (DPU), Ditte (mandat), Jeppe (mandat), Line (mandat), Rikke 

(mandat), Maria (mandat), Lieve, Marlene (mandat), Hanna-Louise, Nanna (mandat), Sune (mandat), Niels 

(mandat), Aria, Søren, Emil, Carina, Nanna, Elisa (mandat), Kåre (mandat), Alexander (mandat), Jacqueline 

(mandat), Hans (mandat), Esben (mandat), Søren (mandat), Bjørn (mandat), Gustav (mandat), Christian 

(mandat), Tuva (mandat), Ditte (mandat), Caglar, Pernille (mandat), Tobias (mandat), Krestina (mandat), 

Arendse (mandat), Ida (mandat), Anna (mandat), Camilla (mandat). 

 

Vi er i quorom. 
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2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 4) 

Omskriving fra dirigent til chefdirigent. 

Vedtaget enstemmigt. 

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

Referatet godkendt enstemmigt. 

2.3.1 Ændringsforslag til referat fra fællesrådsmødet d. 02.11.2017 (O+D+B) (Bilag 6) 

Godkendelse af ændringsforslag 1, ingen imod eller blankt. 

Vedtaget enstemmigt. 

  

Godkendelse af ændringsforslag 2, ingen imod eller blankt. 

Vedtaget enstemmigt. 

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Godkendt enstemmigt 17:30-17:40 

3. Årsrapport og beretning 

3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O) (Bilag 7) 

Sekretariatslederen fremlagde årsrapporten. 

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2017 (O) (Bilag 8) 

FU fremlægger deres beretning for det foregående rådsår. 

Sluttet samarbejdet med Northside. 

3.3 Den Kritiske Revisions beretning (O) 

Ingen anmærkninger. 

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

Ingen stemmer imod eller blankt. 

Godkendt enstemmigt 

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

Kommentarer: 

Esben: Stor magt hvis man organiserer og samarbejder som studerende. Vi kan sætte ting på dagsordenen. 

Vigtig lektie fra 2017. Se på hvordan vi kan gøre det mere fremadrettet. Stor cadeau til alle der har været 

med, og det skal vi huske på når vi laver arbejdsplan for 2018. Beretningen er for optimistisk omkring 

valget. Katastrofe at vi gik så meget tilbage. Det gik galt, at vi ikke fik organiseret samarbejdet nok. Skal 

ikke gentages, for så mister vi en plads i bestyrelsen. Vi skal tage valgene seriøse. 

  

Aria: Esbens kritik er hørt i FU og omkring. Der kommer en evaluering af valget. Har haltet på 

vidensoverdragelsen. Sætter processer i gang så det bliver bedre fremadrettet. 
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Ingen stemmer imod eller blankt. 

Godkendt enstemmigt 17:40-18:45 

4. Sager til behandling I 

4.1 Godkendelse af Forretningsudvalgets disponering... (O+D+B) (Bilag 9) 

Emil forklarer om FU´s disponering om at stoppe samarbejdet med Northside. FU mener at både de 

økonomiske vilkår og vilkårene omkring frivillige var for ringe. 

  

Nanna fra ST: havde været godt med et ekstraordinært fællesrådsmøde, så man havde undgået den her 

situation 

Emil: Vi overvejede det. Men vi vurderede at man ikke kunne få det stablet på benene pga. 

eksamensperioden. Northside ville også have et rettidigt svar. Vi vurderede at det var en svær øvelse, særligt 

hvis vi også skulle være beslutningsdygtige. 

Esben: Vores opfattelse at SR fik et løfte som Northside ikke holdte, så vi forstår beslutningen. Processen 

kunne have været bedre, men vi forstår det. Indstillet på at godkende det. 

Maria: ARTSrådet er enige i beslutningen. Uhensigtsmæssigt at det blev en afstemning på facebook. 

Ærgerligt at det lå oveni uni valget. Forstår dog, at der var andre hensyn. Vi ønsker at man gør sådan noget 

over e-mail. Men ros for at Emil kom ud og gav en uddybning. Vi er enige i beslutningen. 

Emil: Dårlig idé ikke bare at gøre det hele over e-mail. Det har vi lært af og kritikken er berettiget. 

  

Niels: Hvordan skal vi håndtere budgettet nu hvor vi mister pengene fra Northside? 

Emil: Vi skærer ikke bare én post med alle pengene. Justeret poster rundt omkring. Men budgettet har også 

ændret sig siden af det forrige fællesrådsmøde. Sløjfer idéen om lønstigning til FU og bestyrelsen. 

Mathias: Ikke enig i at Northside er for de frivillige. Kun monetær værdi. Rigtig fedt at i beslutter det. Kun 

ros. Fedt at aktiviteterne bliver overvejet 

Niklas: Helt enig i beslutningen. 

  

Ingen stemmer imod eller blankt. 

Godkendt enstemmigt 

5. Meddelelser fra FU (O) (Bilag 10) 

Emil: fagrådshytte tur fra d. 17-18 marts. Ønsker at opkvalificere fællesrådet. 

Man skal tilmelde sig her eller på mail. 18:45-18:55 

 

18:55-19:00 

Pause med aftensmad
[1] 

19:00-19:40 

6. Retningslinjer for rådsåret 2018 
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6.1 Budget for 2018 (O+D+B) (Bilag 11) 

Emil præsenterer budgettet for 2018. Revurdering af budgettet pga. northside og andre småting. En revision 

af det tidligere præsenterede budget. 

Færre penge pga. færre stemmer til univalg, 2% besparelse og Northside. 

Lønstigningen til forretningsudvalget er droppet 

  

Nedjusteret budgettet til fagrådene med 3000,- 

Opjusterer annonceindtægterne så det stemmer overens med resultatet. 

4000,- i budgettet fra Delfinen samt øget afskrivningsperioden for hjemmesidens fra 3 år til 4 år. Betyder at 

der går længere tid inden vi opdaterer hjemmesiden. 

Northside falder væk fra budgettet. Revisonen bliver mulighed. 

Har et mål om at egenkapitalen skal være på størrelse med det tilskud vi får fra AU, og det arbejder vi os hen 

imod. Det forventer vi at nå omkring 2020. 

  

Julius: hvorfor er målet for egenkapitalen støtten fra AU? 

Sune: Nok til at kunne fortsætte et år, uanset hvad der sker. En sikkerhed. 

Rikke: Hvorfor skærer man fra udvalgene men giver til internationalt udvalg? 

Emil: Mødeaktiviteten bliver formentlig ikke noget nær de andre udvalg. 

Maria: Overveje at skrue op for to overnatninger til hytteturen? 

Emil: Vi ser hvordan det går, men vi er åbne for at det kan ændres i fremtiden 

Niklas: Vil gerne have at tallene er i runde tal fremover. Alarmudrykning? Hvorfor budgetteres der med så 

meget mindre? 

Emil: Der har været så meget bøvl med alarmerne, at vi ikke er blevet faktureret noget for det  

Ditte: Ros for at man budgetterer med flere penge til kampagner. Og fedt at aktivitetspuljen ser ud til at blive 

større. 

Ingen stemmer imod eller blankt. 

Godkendt enstemmigt 

6.2 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2018 (O+D+B) (Bilag 12) 

Emil præsenterer arbejdsplanen. Større indsats for at få flere internationale studerende i fællesrådet. 

Opgradering af retshjælpen. Tættere kobling mellem retshjælpen og de juridiske instanser der er på AU. 

Regner med at det kommer op at køre i foråret. 

Stressundersøgelse. SR tog i 1999 initiativ til studiemiljøundersøgelse, og vil gerne tage initiativ til noget 

lignende. 

Educational IT og Campus 2.0 kommer der meget fokus på. Ønsker at inddrage fagrådene meget i dette. 
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Eksterne prioriteter: 

SU og midlertidige studieboliger er i fokus. 

  

Organisatoriske prioriteter: 

Fire ting der er i fokus: Delfinen, kursussektoren (hvad er det egentlig vi skal kunne tilbyde ift kurser?), 

frivilligt engagement (stort fokus på dette fra alle i Studenterrådet – kommende FU får en person der arbejde 

for frivilligt miljø), kampagnearbejde (budgettet og ambitionerne er blevet hævet. Rykke på de politiske 

projekter som vi laver og større opmærksomhed på disse) 

  

Eksterne samarbejder: 

- Hovedvægt på de steder hvor der bliver udviklet centralt politik, særligt DSF. Nedprioriterer de udvalg der 

ikke er så kerne DSF. 

  

Fortsætter samarbejdet med uddannelsesalliancen og ESB. Fokus på lokalt samarbejde og nationale 

bevægelse i det. 

  

Kommentarer: 

Esben: 

Universitetsbyen: gøre FU opmærksom på at vi kan sikre de gode studiemiljøer som skal flytte på forhånd. 

Påpasselige på at være reaktive frem for at være aktive. Opmærksomme på hele tiden hvordan vi kan aflaste 

nogle af de steder, hvor pladsproblemer kun bliver større. Positivt at tonerne allerede er i arbejdsplanen, men 

huske på at vi har mulighed for at ændre ting før der bliver flyttet rundt. Jeg mener ikke at vi havde et godt 

valg i 2017. KS brød med hvert eneste punkt i valgskikspapiret. Opførslen fra KS var elendig. Vi skal ikke 

gå ind i en valgkamp igen og tro at modstanderne overholder valgskikspapiret. Glad for at der står at det skal 

evalueres igen og at FU tager det seriøst. 

Spørgsmålet om fastholdelse af aktivitetsniveau og intern rekruttering. Fedt med nye aktive fra FSA. Men vi 

oplever at der er blevet længere over Ringgaden. Vi vil gerne pålægge FU at lave en analyse af hvordan vi 

får flere aktive. 

  

Carinas kommentar til Esben: 

Uni valget: Meget enig med Esben. Valgskikspapiret skal helt sikkert evalueres på. Som valgansvarlig har 

det været frustrerende at KS overskrider reglerne. Kim, formand for KS, siger dog at de har fokus på det. 

Skrivet omkring styringen er formuleret vagt, da man ønsker mere at det skal ske i fagrådene. 
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IMOD: 

0 

BLANKT: 

0 

FOR: 

29 

Godkendt 

6.2.1 Ændringsforslag til arbejdsplan for rådsåret 2018 (O+D+B) (Bilag 13) 

Sune: Vi kunne godt tænke os, at man arbejdede strategisk på at får nogle flere fagråd med til 

fællesrådsmøderne. 

  

IMOD: 

0 

BLANKT: 

0 

FOR: 

29 

Godkendt 

6.2.1.1 ÆF til Ændringsforslag til arbejdsplan for rådsåret 2018 (O+D+B) (Bilag 13A) 

Mathias forklarer om ændringsforslaget. Der skal gøres noget mere for at få flere aktive til fællesrådet. FU 

skal lave en analyse om hvordan vi får flere i fællesrådet. Udkast til at FU skal debattere det her. Overveje 

om DSFI giver nok værdi til SR – generelt kritisk gennemgå alt hvad vi laver og hvordan andre ser os. 

  

Esben: For første gang i et år, kunne BSS samlet til et formøde. Meget positivt. 

  

Emil: Vi vil prøve at lave nogle handleplaner. Ikke kun facebook events til fællesrådet vi vil have fokus på. 

Vi lægger op til, at vi skal drøfte vores servicestrategi, hvor vi også vil drøfte studiemessen, DSFI osv. Ift. en 

bredere analyse, mener vi at det er vigtigt at man ikke ”sætter” sig for meget på sine hænder, vi har også 

mange andre ting vi skal lave, så måske en idé at gå i kast med forskellige initiativer. Vil måske kræve for 

meget krudt. Ikke tanken at én person skal bruge alt sin tid på det. 

Kåre: I ÆF vælger man at have for meget fokus på hvordan SR håndterer det, men vi vil gerne have at FU 

pålægges at de kommer ud til fagrådene. 

Jeppe: Artsrådet stemmer imod. Enig med Emils pointer. En for stor arbejdsbyrde. Vi ser ikke at der er en 

faldende aktivitet. Tværtimod. Ærgerligt med lokale problemer. 

Aria: Vigtigt at understrege, at vi ikke har de faglige forudsætninger for at kunne lave den analyse i ønsker. 
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Matthias: Det vi lægger op til er at ligge op til et udkast for hvordan det kunne analyseres. SR vil gerne være 

det officielle organ for alle studerende til at sætte bindeleddet til universitetet. Det er vi ikke, så længe KS og 

frit forum er der, og at kun 20% stemmer til uni valgene. 

Søren: Fin debat. Det er også nogle ting vi har snakket om og overvejer. En af vores prioriteter det 

kommende år. Fint at inddrage fagrådene i processen. Synes det ligger i den originale arbejdsplan. 

Nicklas: Enig med Kåre. Man skal tænke sig meget om. 

Maria: God idé at man skriver noget ind om mødedeltagelsen, men vi støtter ikke ÆF til æf. Det bliver for 

rodet. 

Jeppe: Fokus på højere stemmeprocent på et højere sted end SR. Tage det med til DSF. 

Esben: ST var imod den konkrete formulering, men ikke princippet i at foretage en analyse. Derfor ville der 

have været flertal for en analyse hvis en bedre formulering var fremsat. 

IMOD: 

18 

BLANKT: 

0 

FOR: 

11 

Nedstemt 

6.3 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 14) 

Carina: 

Ændringer for at vise at vi har ambitioner for campus. 15 mandatbærer i KAMPUS. 1 afsat til FU. Mere 

magt til KAMPUS. 

Sune: 

AUPUS: Vi har skåret ned for at ændre hvilket fokus vi har. 

Søren: 

Skrevet kampagneaktiviteterne ud af LUPUS. Eneret over politikpapirer. Knytte DSF arbejdet tættere til 

LUPUS. 

IMOD: 

0 

BLANKT: 

0 

FOR: 

29 

Godkendt 

6.4 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 15) 
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Emil: Det samme som der plejer at stå. 

IMOD: 

0 

BLANKT: 

0 

FOR: 

29 

Godkendt 

7.1 Indkomne forslag 

  7.1 Honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg (O+D+B) (Bilag 16) 

Niels: Vedtog en lønstigning på 2% næste år, så inflationen ikke udhuler beløbene. 

Nicklas: Hvordan stemmer det overens med de 2% besparelser? 

Emil: Vi effektiviserer. Vi synes det giver mening at vederlaget ikke bliver udhulet. Vi mener allerede er 

arbejdet er større end den kompensation som man får som medlem af FU. 

IMOD: 

0 

BLANKT: 

0 

FOR: 

29 

Godkendt 

  7.2 Forslag til ændring af Fællesrådets mødekalender for... (O+D+B) (Bilag 17) 

Kåre: På ST vil vi gerne indstille til at man holder et sjette møde inden man går på juleferie 

Ditte: Samme tanke som ST og Kåre. Praktisk med seks møder. 

Esben: Tidligere havde vi et sjette møde som fungerede som juleafslutning. Julefrokost i forlængelse af 

mødet 

 

IMOD: 

0 

BLANKT: 

0 

FOR: 

29 

  

Godkendt 
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Op til dirigentinstitutionen at foreslå en ny dato for det sjette møde.   

  

19:40-20:35 

8. Valg 

8.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 18) 

Emil: Overvejelser om at der er god ræson i at man drøfter hvordan processen omkring valg på sidste 

fællesrådsmøde i året. 

  8.1.1 Valg af Studenterrådets Formand (Bilag 19) 

Emil: Kræver meget energi at være formand. Et hårdt, men også godt år, hvorfor jeg heller ikke helt kunne 

lade være med at genopstille. Mange af de ting der står i arbejdsplanen, er de ting vi synes er vigtige og 

nødvendige. 

Til august starter Emil i praktik i New York. Aftræder ultimo juli. Med støtte og opfordring fra FU og 

fællesrådet, vælger jeg at genopstille. 

  

Fuld tillid til Emil. Genvalgt som formand. 

  8.1.2 Valg af Studenterrådets Næstformand (Bilag 20) 

Søren opstiller som næstformand. 

  

Søren: Siddet i FU i det forgangne år. Har været glad for det, og vil gerne fortsætte med det. De kampe jeg 

finder meningsfuldt står i min opstilling. Utroligt vigtigt med stor respekt for baglandet. 

Fuld tillid til Søren. Søren valgt som næstformand. 

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

           (Bilag 21-25) 

Krestina, Aria, Carina, Nanna og Tobias stiller op som menige medlemmer af FU. 

Fuld tillid til det nye FU og de ovenstående er valgt. 

8.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 26) 

Carina: ligger de overordnede strategiske planer for hvordan valgkampen skal foregå. 

Tre hovedområder skal være repræsenteret. 

Maria, Sune, Esben og Malene stiller op og er valgt som medlemmer af Valgkommisionen. Tre 

hovedområder repræsenteret. 

8.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 27) 

Emil: Fællesrådets kritiske stemme for hvorvidt det nyvalgte FU forvalter midlerne fornuftigt. 

Pernille og Esben valgt som kritiske revisorer. 

8.4 Valg af 5 medlemmer til Studenterfonden af 1963 (O+B) (Bilag 28) 

Ændring: Valg af 5 medlemmer til fonden og så vælger fonden selv sin formand. 

Matthias, Anders, Lauritz, Ditte og Carina. 
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Ovenstående fem personer er valgt. 

Ikke valg af formand, som det oprindelig fremgik af dagsordenen. 

  8.4.2 Valg af 3 menige medlemmer til Studenterfonden af 1963 

Se ovenfor 

8.5 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 29) 

Carina fortæller om udvalget. Man kan søge om 2500-5000,-. Foregår over mails korrespondance. 

Line, Nanna og Pernille stiller op og er valgt. 

8.6 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 30+Bilag 30A) 

AUPUS: 

Maria, Nanna, Malene, Anna, Arendse, Tobias, Nanna, Søren, Michael, Kåre, Hanna-Louise, Krestina og 

Anne-Sofie stiller op 

Alle 13 ovenstående er valgt. 

KAMPUS: 

Carina, Nanna W, Niels, Elisa, Aria, Malene, Ditte, Pernille og Tine stiller op 

Alle 9 ovenstående er valgt. 

LUPUS: 

Maria, Malene, Alexander, Sune, Emil, Jonathan, Line og Aria stiller op 

Alle 8 ovenstående er valgt. 

8.7 Skriftlig orientering om tidligere valg, som ikke afholdes i år (O) (Bilag 31) 

 20:35-21:35 

9. Sager til behandling II 

  9.1 Studenterpolitisk forum (O+D+B) (Bilag 32) 

Emil: drøftelse i fællesområdet om hvilke emner vi gerne vil have med. Derfor vil vi gerne have jeres inputs 

omkring emne og hvem vi gerne vil have sendt afsted som repræsentant for fællesrådet. 

  

Maria: Eksamen. Interessant hvad vi bruger eksamen til og hvilket formål det har. Den diskussion vil vi 

gerne tage. Arts har fokus på de billigste eksaminer. Altid op til studienævnet i sidste ende at vælge. 

  

Sune: Elevsliggørelse. Studerende bliver i stigende grad til elever, og uni er blevet til skole. Svært at gøre op 

med dette. Vi ønsker at bringe den her debat op. 

Kåre: Kvote 2. Nye kvote 2 ordninger, så man får nogle ind som man ellers ikke ville have fået ind. Vigtigt 

at SR deltager aktivt i den debat så vi kan skabe det bedste kvote 2 system som overhovedet muligt. 

Kommentar fra Esben: 

Appellere til, at vi kigger på de succeser vi har haft og fortsætter med dette. Mener at vi skal støtte kvote 2 

forslaget. 
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Fra Maria: 

Jeg synes vi skal vælge elevsliggørelse. I artrådet stemmer vi i blok, og det er et meget interessant emne. 

Man er gået for langt væk fra den gamle forståelse af universitetet. 

Fra Sune: 

MSFR stemmer for kvote 2 forslaget. Træt af at vi ikke kan få at vide hvordan systemet kommer til at 

fungere. 

Fra Ditte: 

Appellerer for kvote 2. På vores studie stiger snittet hele tiden, og kvote 2 er bare gennemsnittet af fagene. 

Afstemning: 

Eksamen: 

FOR: 

0 

Elevliggørelse: 

FOR: 

10 

Kvote 2: 

FOR: 

27 

BLANK: 

1 

Forslaget om kvote 2 valgt. 

Person fra fællesrådet der skal med til mødet: 

Matthias opstillet og valgt som repræsentant for fællesrådet. 21:35-21:50 

10. Evt. 

Nicklas: Dirigenterne skal stramme lidt an 

 

Emil: En hård tjans at være dirigent. Bifald for at have taget tjansen op.  

Nicklas: Kogt vand på bordene. 21:50-21:55 

11. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00 
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Bilag 2: Revision af servicestrategien - eftersendes 

Bilaget omhandlende drøftelse af servicestrategien eftersendes med en senere udsending. 
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Bilag 3: Indsupplering til KAMPUS 

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 
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Bilag 4: Indsupplering til LUPUS 

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 op in absentia, 

ved skriftligt at meddele sit kandidatur på dirigent@sr.au.dk. 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende LUPUS kan rettes til udvalgssekretær Tobias Fuglsbjerg Aakjær på  

tobias@sr.au.dk, +45 9399 9029 

 

  

mailto:tobias@sr.au.dk
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Bilag 5: Dirigentinstitutionens tolkninger af 01.03.2018 

Dato:  1. marts 2018 

Fortolkere:  

 

Chefdirigent: Kristian Klausen 

1. dirigent Michael Bohn Faldborg 

2. dirigent Jonathan Rossen 

Tolknings-ID: 201803011 

Fortolkningsområde: Statut: Forretningsorden: Beslutning: x 

Fortolket paragraf: § 46 stk. 3 

Fortolkningsemne: Gyldigheden af statutændringsforslaget fremsat den 07.09.2017 til 

behandling på fællesrådsmødet 21.09.2017 samt fællesrådsmødet 

02.11.2017. 

Foranledning: Chefdirigent for rådsåret 2018, Kristian Klausen, fandt validiteten af 

vedtagelsen af forslaget tvivlsom, idet der ved 2. udsending (19.10.2017) 

til 2. behandlingen på fællesrådsmødet torsdag den 02.11.2017 ikke 

fremgik oplysninger om behandling af statutændringsforslaget.  

Forslaget fremgik imidlertid med 3. udsending, hvorefter Fællesrådet 

behandlede forslaget på fællesrådsmødet torsdag den 02.11.2017.  

På denne baggrund fremsendte chefdirigenten for rådsåret 2018, Kristian 

Klausen, validiteten af 2. behandlingen til fortolkning i 

Dirigentinstitutionen på dirigentinstitutionsmødet torsdag den 01.03.2018.  

Konkret fortolkning: Statutændringsforslagets 2. behandling kan af Dirigentinstitutionen for 

rådsåret 2018 ikke anses som gyldig, idet ændringsforslaget ikke fremgik 

som beslutningspunkt med udsendingen 14 dage før fællesrådsmødet 2. 

november 2017 (19. oktober 2017).  

 

Dirigentinstitutionen har noteret Fællesrådets opbakning til 

ændringsforslaget på Fællesrådsmødet torsdag den 02. november 2017. 

Dirigentinstitutionen anser imidlertid ikke denne som tilstrækkelig til 

validering af 2. behandlingen på fællesrådsmødet torsdag den 02. 

november 2017, idet Dirigentinstitutionen for rådsåret 2018 anser 

fremsættelse af statutændringsforslag i henhold til § 46 stk. 3 som en 

utvetydig forudsætning for validiteten af en given 1. eller 2. behandling. 
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Dato:  1. marts 2018 

Fortolkere: 

 

Chefdirigent: Kristian Klausen 

1. dirigent Michael Bohn Faldborg 

2. dirigent Jonathan Rossen 

Tolknings-ID: 201803012 

Fortolkningsområde: Statut: x Forretningsorden: Beslutning: 

Fortolket paragraf: § 46 stk. 3 

Fortolkningsemne: Tolkning af bestemmelse om offentliggørelse af ordlyden i 

statutændringsforslag ved 2. behandlingen  

Foranledning: I forbindelse med anmodning om tolkningen 201803011 fremsatte 

chefdirigent for rådsåret 2018, Kristian Klausen, ønske om 

Dirigentinstitutionens tolkning af, hvorledes det i lighed med 3. udsending 

(26.10.2017) til 2. behandlingen af statutændringsforslaget den 02.11.2017 

i indkaldelserne til de relevante fællesrådsmøder er tilstrækkeligt at 

referere til ordlyden fra 1. behandlingen, eller om ordlyden i forslaget skal 

figurere eksplicit i de relevante indkaldelser til fællesrådsmøderne. 

Konkret fortolkning Dirigentinstitutionen anser ikke ordlyden i 3. udsending (26.10.2017) til 2. 

behandlingen af statutændringsforslaget på fællesrådsmødet torsdag den 

02.11.2017 for tilstrækkelig.  

 

Dirigentinstitutionen for rådsåret 2018 forstår § 46 stk. 3 således, at den 

præcise ordlyd af ændringsforslaget skal figurere eksplicit i indkaldelserne 

til de relevante fællesrådsmøder. Referencer til tidligere indkaldelser, 

tidligere behandlinger, hjemmesider mv. er således ikke tilstrækkeligt.  

 

Dirigentinstitutionen lægger i afgørelsen vægt på, at udsendingene samt 

referaterne til det omtalte statutændringsforslag i behandlingsperioden 

samt på tidspunktet for tolkningen ikke fremgik af Studenterrådet ved 

Aarhus Universitets hjemmeside grundet manglende opdatering af 

hjemmesiden. 

 

Mandatbærere samt interesserede 3.parter kunne således ikke forventes at 
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have adgang til den præcise ordlyd, såfremt de fejlagtigt ikke figurerede 

på de relevante maillister. 

 

Dirigentinstitutionen har desuden lagt vægt på, at ændringer i forslagets 

ordlyd, sætningsstruktur mv. i relation til § 46 stk. 6 ikke fremgår tydeligt, 

såfremt indkaldelser udelukkende indeholder referencer til tidligere 

behandlinger af forslaget.  

Endvidere anser Dirigentinstitutionen det som god dirigentskik at meddele 

ordlyden eksplicit, hvormed mandatbærerne ikke kan drages i tvivl om 

placeringen for ordlyden i ændringsforslaget, der behandles. 

Eksplicit tilkendegivelse af ordlyden må desuden forventes at lette 

arbejdsbyrden for mandatbærere, idet mandatbærerne har let tilgængelig 

adgang til forslagets ordlyd og herved lettere vil være i stand til at kunne 

drage sammenligninger med den gældende statuts bestemmelser. 

 

Dirigentinstitutionen er bevidst om referencers generelle anvendelse, men 

Dirigentinstitutionen er dog af den opfattelse, at statutændringsforslagenes 

betydning medfører et betydeligt ansvar for dirigenterne til at informere 

mandatbærerne om forslagets karakter. 
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Dato:  1. marts 2018 

Fortolkere: 

 

Chefdirigent: Kristian Klausen 

1. dirigent Michael Bohn Faldborg 

2. dirigent Jonathan Rossen 

Tolknings-ID: 201803013 

Fortolkningsområde: Statut: x Forretningsorden: Beslutning: 

Fortolket paragraf: § 46 

Fortolkningsemne: Tidspunkt for 2. behandlingen af statutændringsforslag. 

Foranledning: I forbindelse med tolkning 201803011 af 01.03.2018 om gyldigheden af 

statutændringsforslaget som fremsat per 07.09.2017 fremsatte 

chefdirigenten for rådsåret 2018, Kristian Klausen, et ønske om 

Dirigentinstitutionens tolkning af, hvorvidt en eventuel 2. behandling af 

det pågældende statutændringsforslag kunne finde sted på et senere 

tidspunkt såfremt 2. behandlingen på fællesrådsmødet torsdag den 

02.11.2017 fandtes ugyldig.  

Konkret fortolkning: Dirigentinstitutionen for rådsåret 2018 finder ikke, at § 46 hindrer en 

senere 2. behandling, såfremt 2. behandlingen i øvrigt overholder 

bestemmelserne i § 46 stk. 1-6.  

 

Dirigentinstitutionen vægter i afgørelsen, at § 46 stk. 1 ikke fastsætter 

nærmere bestemmelser om, at de to behandlinger skal finde sted på to på 

hinanden foregående fællesrådsmødet. Dirigentinstitutionen for rådsåret 

2018 anser således forudsætningen for gyldigheden af 2. behandlingen, at 

denne finder sted på et fællesrådsmøde mindst 3 uger efter 1. 

behandlingen samt i øvrigt overholder bestemmelserne i § 46 stk. 1-6. 
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Bilag 6: Dirigentinstitutionens forretningsorden for rådsåret 2018 
§ 1 

Dirigentinstitutionen er valgt af Fællesrådet og består af en Chefdirigent, samt en første- og andendirigent. 

  

§ 2 

Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er Chefdirigentens stemme udslagsgivende. 

Stk. 2 Afstemninger foretages ved passende afstemningsformat. 

  

§3 

Der afholdes møder i Dirigentinstitutionen efter behov. 

Stk. 2 På møder vælges en ordstyrer og en referent. 

Stk. 3 Indkaldelse til ordinære møder skal være medlemmer af Dirigentinstitutionen i hænde i passende tid 

inden mødets afholdelse. Det bør tilstræbes at udsende indkaldelsen til mødet senest 5 dage før mødets 

afholdelse. Dato og tidspunkt skal noteres i referatet, der skal udsendes umiddelbart efter mødet. 

Stk. 4 Ekstraordinære møder i Dirigentinstitutionen kan indkaldes med én dags varsel af ethvert medlem af 

institutionen. 

Stk. 5 Dirigentinstitutionen fastlægger selv mødeformat til det enkelte møde. Ethvert medlem af 

dirigentinstitutionen kan dog indtil 12 timer før mødets afholdelse kræve mødet afholdt på en specifikt 

angivet fysisk placering på Aarhus universitets campusser beliggende i Aarhus med frit tilgængelig adgang 

for dirigentinstitutionens medlemmer. 

Stk. 6 Bekendtgøres et ønske om fysisk møde kan ethvert medlem af Dirigentinstitutionen kræve mødet 

udskudt. Udskydelsen kan ikke antage en længde længere end 5 dage. Udskydelsen kan ikke kræves ved 

møder, der oprindeligt indeholder oplysninger om fysisk mødeplacering på Aarhus Universitet. 

  

§ 4 

Til møder i Dirigentinstitutionen deltager Chef-, første- og andendirigenten med tale- og stemmeret. 

Dirigentinstitutionen kan indbyde relevante gæster. 

Stk. 2 Ved fortolkninger af statutten er mødet lukket for andre end Dirigentinstitutionen og evt. relevante 

gæster. 

Stk. 3 Ved personsager er mødet lukket for andre end Dirigentinstitutionen og relevante gæster. 

Stk. 4 Under afstemning deltager udelukkende medlemmer af Dirigentinstitutionen. 

  

§ 5 

Møder i Dirigentinstitutionen er beslutningsdygtige, når mindst to medlemmer af Dirigentinstitutionen, 

hvoraf én er Chefdirigenten, er til stede. 

Stk. 2 Ved spørgsmål om fortolkning af statutten er møder beslutningsdygtige, når alle tre medlemmer af 

dirigentinstitutionen er til stede. 

  

§ 6 

Dirigentinstitutionen kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer 

træder i kraft på det næstkommende møde. 
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Bilag 7: Forretningsudvalgets forretningsorden for rådsåret 2018 
§ 1 

Forretningsudvalget er valgt af fællesrådet og består af en formand, en næstformand og op til fem ordinære medlemmer. 

  

Stk. 2 

I særlige situationer kan en samlet Dirigentinstitution og et samlet Forretningsudvalg indstille til Fællesrådet, at der 

vælges op til 7 menige medlemmer af Forretningsudvalg. Dette kan kun ske for 1-årige perioder. 

  

Stk. 3 

Efter nyvalg af medlemmer til Forretningsudvalget konstituerer Forretningsudvalget sig med vedtagelse af 

frivilligpolitik, arbejdsformer og ansvarsområder. 

  

§ 2 

Møder i Forretningsudvalget er Studenterrådets ledende organ mellem fællesrådsmøderne. 

  

Stk. 2 

Beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed falder et forslag. 

  

Stk. 3 

Afstemninger foretages ved håndsoprækning. 

  

Stk. 4 

Ved personsager benyttes skriftlig afstemning. 

  

§ 3 

Der afholdes normalt møde i Forretningsudvalget 1 gang om ugen 

  

Stk. 2 

Hvis der ikke allerede er udpeget en ordstyrer og en referent, vælges disse på mødet. 

  

Stk. 3 

Indkaldelse til mødet sker på det foregående møde. Dato og tidspunkt skal noteres i referatet, der skal udsendes 

umiddelbart efter mødet. 

  

Stk. 4 

Udkast til dagsorden skal udsendes dagen før mødet. 

  

Stk. 5 

Afbud til ordinære møder i Forretningsudvalget skal indkomme senest dagen før mødet for at tælle som fraværende med 

afbud. Ved særlige omstændigheder kan der dog meldes afbud op til 1 time før mødestart. Til ekstraordinære møder i 

Forretningsudvalget noteres ikke fravær uden afbud. Fravær uden afbud straffes med 2 uger som køkkenansvarlig. 

  

  

Stk. 6 

Ekstraordinære møder i Forretningsudvalget kan indkaldes med én dags varsel af ethvert medlem af 

Forretningsudvalget. 
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Stk. 7 

Manglende udsendelse af referatet og fremsending til korrektur-læsning udløser at man skal medbringe kage på de 

næstkommende FU-møde. 

  

§ 4 

Til møder i Forretningsudvalget deltager formand, næstformand og ordinære medlemmer af Forretningsudvalget med 

tale og stemmeret. 

  

Stk. 2 

Sekretariatslederen og andre ansatte inviteres til møderne med taleret. 

  

Stk. 3 

Forretningsudvalget kan vælge at lukke mødet for alle ansatte, eller alle andre ansatte end sekretariatslederen, såfremt 

der er flertal for dette. 

  

Stk. 4 

Ved personsager er mødet lukket for andre end Forretningsudvalget og relevante gæster. Dog kan medlemmer af 

Dirigentinstitutionen, Valgkommissionen og Den Kritiske Revision ikke nægtes adgang under udøvelse af deres 

funktioner. 

  

§ 5 

Møder i Forretningsudvalget er beslutningsdygtige, når halvdelen af Forretningsudvalget er til stede. 

  

§ 6 

Forretningsudvalget kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer træder i kraft på 

det efterfølgende møde. 
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Bilag 8: Forretningsordner for de politiske udvalg - eftersendes 

Bilagene omhandlende forretningsordner for de politiske udvalg eftersendes med senere udsendinge, når 

disse er vedtaget og Dirigentinstitutionen i hænde. 


