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Tidsplan frem til det 2. ordinære fællesrådsmøde 

Kære Fællesråd. 
Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til andet ordinære fællesrådsmøde d. 17. maj 2018. 
 
Med første udsending følger den foreløbige dagsorden til det andet ordinære fællesrådsmøde. På 
mødet skal der indsuppleres en ny 2. dirigent, vælges en ny formand for Studenterrådet per 
01.08.2018, ligesom spidskandidaterne til bestyrelsen vil blive præsenteret. Endvidere vil der blive 
søgt afholdt en række interessante workshops. Bilag til diverse punkter samt en opdateret dagsorden 
vil blive eftersendt med senere udsendinge. 
 
Bemærk at det jf. Statuttens Appendiks C er muligt at opstille til personvalg ved at indsende 
en skriftlig opstilling eller ved at meddele sit kandidatur på mødet. Skriftlige opstillinger skal 
være Dirigentinstitutionen i hænde senest torsdag den 03. maj kl. 15, såfremt de skal 
inkluderes i 2. udsending eller senest 10. maj kl. 15:00, såfremt de skal inkluderes i 3. 
udsending. 
 
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 15. maj) samt nærmere information om Ny i Fællesrådet sker 
ved at kontakte Nanna Winther på nanna@sr.au.dk. 
 
Tidsplanen frem til det 2. ordinære fællesrådsmøde: 
Torsdag den 03.05.2018 - 2. udsending 
Torsdag den 10.05.2018 - 3. udsending 
Torsdag den 17.05.2018 kl. 19:15 - 2. ordinære fællesrådsmøde 
 
Som altid er I velkomne til at henvende Jer med spørgsmål, forslag, indvendinger eller noget helt 
andet på  dirigent@sr.au.dk. 
 
Skulle man mod forventning forefinde fejl eller mangler i nærværende udsending såvel som andre 
udsendinge, så er man mere end velkommen til at forelægge Dirigentinstitutionen den pågældende 
uhensigtsmæssighed med henblik på korrektion i senere udsendinge eller på det relevante 
fællesrådsmøde. 
 
Venlig hilsen 
Dirigentinstitutionen: 
Chefdirigent 1. dirigent  
Kristian Klausen Jonathan Rossen  
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Foreløbig dagsorden til 2. ordinære Fællesrådsmøde d. 17.05.2018 
Torsdag d. 17.05.18 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 - 1. ordinære fællesrådsmøde d. 05.04.2018 (O+D+B) 

(Bilag 1) 

1.3 Nedsættelse af optællingsudvalg 

1.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

19:15-19:30 

2. Sager til behandling 

2.1 Valg af 2. dirigent (O+B) (Bilag 2) 

2.2 Ændringer i Forretningsudvalgets sammensætning (O+B) (Bilag 3) 

2.2.1 Valg af Studenterrådets formand fra 01.08.2018 

2.2.2 Eventuel indsupplering til Forretningsudvalget 

19:30-20:00 

3. Pause 20:00-20:10 

4. Workshops 20:10-21:10 

5. Meddelelser 

     5.1 Forretningsudvalget (O)  

     5.2 AUPUS (O)  

     5.3 KAMPUS (O) 

     5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 4) 

     5.4 LUPUS (O)  

     5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 5) 

     5.5 Valgkommissionen (O) 

     5.5.1 Præsentation af Studenterrådets spidskandidater (O) 

     5.6 Dirigentinstitutionen (O) 

     5.6.1 Indstillinger til Statutudvalget (O) (Bilag 6) 

     5.7 Fagrådsrunden (O) 

21:10-21:50 
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     5.8 Andre (O) 

6. Evt. 21:50-21:55 

7. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00 
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Bilag 1: Referat - første ordinære fællesrådsmøde d. 05.04.2018 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Kristian (Chefdirigent), Frederik (Sekretariatsleder SR), Michael (1. Dirigent, MOGENS), Jonathan (2. 

Dirigent), Jakob (DSFI ansvarlig SR), Kristian (ABC), Alexander (ABC, mandat), Kristian (ABC), Søren 

(ABC, mandat), Gustav (ABC, mandat), Bjørn (ABC, mandat), Niels (Oecon rådet), Søren (næstformand for 

SR), Sara (Statsrådet, mandat), Esben (Statsrådet mandat), Thomas (Jurrådet), Jeppe (Jurrådet), Krestina 

(ARTS), Rebecca (CC), Ellen (CC), Tine (CC), Elisa (MOGENS), Cherie (MOGENS), Sune (MFSR), Kåre 

(MFSR), Adnan (MFSR), Tobias (ARTS), Hannah-Louise (Statsrådet), Mads (færdiguddannet), Nanna (SR), 

Rasmus (MFSR), Niclas (RIA), Lasse (RIA, mandat), Carina (ARTS), Ida (ARTS, mandat), Emil (formand), 

Søren (ARTS, mandat), Arendse (ARTS, mandat), Marlene (ARTS), Theis (ARTS), Thomas (ARTS), Line 

(ARTS, mandat), Rikke (ARTS), Ditte (ARTS), Pernille (ARTS, mandat), Christian D (ABC, mandat), 

Christian Juul (ABC, mandat), Malene (ARTS, mandat), Niklas (RIA, mandat), 

1.2 Godkendelse af referat fra det konstituerende fællesrådsmøde d. 22.02.2018 (O+D+B) (Bilag 1) 

Godkendt, hvis fagrådene kommer på. 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Ny 1.4, 2.2 og 2.3 til dagsordenen. 

1.4 Nedsættelse af optællingsudvalg 

Hannah-Louise og Mads melder sig. 19:15-19:30 
2. Sager til behandling 

2.1 Indsupplering til Forretningsudvalget (O+D+B) (Bilag 2) 

Emil: Aria trækker sig af uforudsete personlige årsager. Derfor indsupplering. Michael fra MOGENS stiller 

op. 

Michael: Rigtig glad for at være dirigent, men FU er det jeg gerne vil arbejde med. Mødeerfaring og formand 

for MOGENS i mange år. 

Michael fra MOGENS valgt til FU. 

2.2 Valg af 1. dirigent 

Jonathan opstiller som førstedirigent og han er valgt til posten. 

2.3 Valg af 2. dirigent 

En mulighed at et andet medlem af et fagråd kan have to mandater, hvis man ”mister” et mandat da en person 

bliver 2. Dirigent 

Udskudt til næste møde, da ingen melder sig. 
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2.4 Sponsorer på Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (O+D+B) (Bilag 3) 

Jakob: DSFI er vokset i størrelse, og pga. øgede sikkerhedsudgifter, er det nødvendigt med flere indtægter. 

Kun relevante sponsorer. 

Krestina: Nødvendigt at ændre, så vi kan få flere indtægter i form af sponsorer. Skal ikke drukne i sponsorer. 

Kommer også til at være et større fokus på PR og synlighed. 

  

Kommentarer: 

Esben: Ikke glade for idéen om sponsorer, men anerkender at indtægterne afhænger meget af vejret, og 

omkostningerne ikke gør. Grund til at stemme for, at man bibeholder de sætninger omkring at DSFI ikke skal 

lave overskud. 

Kåre: Kommet til den modsatte konklusion. Ikke SR´s opgave at sælge adgangen til fulde studerende. Skal 

ikke sprede det ud til folk der ikke har lyst til det. De gode år må finansiere de dårlige år 

Line: Vi stemmer for. Men håber at man prioriterer i det, så man først afgiver barerne og dernæst scenerne. 

Vil holde på den største scene længst muligt. 

  

Jacob: AUS har det fint med sponsorater. 

Emil: Tanken er ikke at der skal være reklame hvor de studerende direkte bliver kontaktet, mere i form af 

simple bannere osv. Hvis vi skal lave et budget som vi faktisk stoler på, så er det, det der er mest ræson i. 

Krestina: Vi tilbyder ikke at folk kan dele noget ud osv. Handler om at man udbyder navnet på en bar og 

pyntet af en sponsor. Ikke hijacking. 

Niklas: Er der tale om ekstra barer? 

Jacob: Nej. Man ”sælger” bare ud af barerne. Fx a-kasse barer. Vi sælger synlighed. Ligesom Red Bull har 

haft det. 

Kåre: Synes principielt set at vores studerende skal have en dag hvor man har det sjovt. Måske skal man bare 

sætte ambitionsniveauet ned. 

Krestina: Det bliver ikke større. Det handler om at der er kommet en merudgift i forhold til sikkerhed. Ikke 

en mulighed for at blive større. 

Niklas: Merudgift budgettere man vel med. Hvad med at sætte priserne på øl op? 

Jacob: nej, vi synes at det er vigtigt med lave priser. Ellers ryger idéen med fredagsbar. 

Søren: Bekymringerne har også været en del af vores diskurs. Det er noget vi også har in mente. Vores fokus 

er den bedst mulige dag for de studerende. 
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Stemmer imod: 3 

Stemmer blank: 0 

Stemmer for: 25 

  

Forslaget er vedtaget. 

2.5 Plan for ny servicestrategi (O+D+B) (Bilag 4) 

Emil: En række forskellige ting der binder studenterrådets arbejde – det er servicestrategien. Vi har mange 

aktiviteter der ikke har noget med studenterpolitik at gøre. Strategien giver et bud på hvordan man skaffer 

ressourcer til studenterpolitik og langsigtet planlægning. Har et mål at man tjener 400.000,- igennem 

aktiviteter som vi kan bruge på studenterpolitik. Vi vil gerne have en egenkapital svarende til det tilskud vi 

får fra AU, dvs. omkring 1 mio. 

Den vi har nu, udløber ved udgangen af dette år. For at vi har en retning begynder vi at drøfte en ny 

servicestrategi nu. 

Emil fremlægger via PowerPoint en oversigt over de ting SR beskæftiger sig med. 

Formålet med Studenterhåndbogen er at oplyse omkring livet på AU. Mindre oplag i 2018, da man har 

overvurderet hvor mange studerende der starter. 

  

Studiemessen: Skaffe kapital til SR og give studerende gode tilbud. Styres af Bjørn, projektleder. En 

”cash-cow”. Kræver ikke meget nytænkning og de studerende kan rigtig godt lide det. Målsætning om 

overskud på 250.000,- 

  

DSFI: formålet er at skabe fællesskab på tværs af AU og kendskab til SR. Fællesprojekter da vi laver det 

med AUS. Resultatet varierer rigtig meget, da vejret betyder enormt meget. Vi har godt styr på det, selv med 

dårligt vejr som i 2017, hvor vi præsterede et lille overskud. Målet med et overskud på 50.000,- efter at der er 

overskudsdelt med AUS. Omkostningsneutralt. 20.000 unikke besøgende. 

  

Delfinen: Skal oplyse omkring faglige problemstillinger til de studerende. Studiemagasin har man udgivet i 

alt den tid SR har eksisteret. Overgik sidste år fra print til online. Består af en selvstændig organisation med 

frivillige skribenter. Økonomisk det har givet underskud de sidste par år. 

  

Kurser: vi har afholdt kurser i årtier. Vi har forsøgt at genstarte det, men det mangler stadig at finde noget 

format. Vi afholder igen kasser kurset som var en stor succes sidste år. Fylder ikke meget økonomisk. Svære 

vilkår da a-kasser og fagforeninger laver så mange ting der henvender sig til studerende. 
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 Diskussion: 

Esben: Tak for en god gennemgang. Kursusvirksomhed: en skuffende størrelse i forhold til ambitionerne. 

Deler analysen af den store konkurrence. Tror at den er blevet crowded out. Andre kan lave bedre kurser 

billigere end os. Enten skal man gentænke eller lukke det. Bedste at starte med at gentænke det, mange 

frivillige foreninger som ikke har en fagforening. Passer ind i vores formålsparagraf. Niels har gjort et godt 

stykke arbejde, men vi skal tage konsekvensen af det. 

Sarah: Delfinen: Ikke nogen god økonomisk forretning. Men fra statsrådet ser vi det positivt at man tænker 

nyt. Potentialet er der. Men overveje strategien fremadrettet. 

Niklas: Står der noget i aftalen omkring overskud, ift. DSFI? 

Emil og Jakob: Nej, står der ikke. 

Niklas: Måske skulle man tage noget af overskuddet fra gode tider og gemme det til dårlige tider? 

Emil: Det kan man godt, men budgetmæssigt vil det kræve at man vil enige med AUS at man ændre 

budgetmålet. 

Krestina: I servicestrategien står der at et overskud på 100.00 er målet. Pengene går tilbage til fagrådet. Ift. 

kursus: vi er ved at re-tænke det. Det er mit og Tobias projekt. 

Line: Vigtigt at når man arbejder med det, synes vi ikke at man skal sætte målet om overskuddet højere end 

det er nu. 

Ditte: Fokus på synlighed. At det er SR der står bag. At vi kommer at vi fx har print service. 

Niels: Meget enige med hvad statsrådet siger omkring delfinen og kursussektoren. 

Rikke: Specialehåndbogen: findes den? 

Emil: Ikke blevet opdateret længe. Overveje om man skulle bruge ressourcer på at opdatere den. 

Mads: Specialehåndbogen: En drøm om at lave en ny. Jeg har skrevet en for biologi, og jeg har et ønske om 

også at lave en form AU generelt set. Stadig interesse i, så hvis der er nogen der har lyst, så vil jeg rigtig 

gerne være med. 

Emil: Noget som SR kan gøre for jer, fagråd? 

Lasse: Studiemessen kommer aldrig ned på NAVITAS. SR ser vi ikke skyggen af dernede. 

  

Hvem vil være med i arbejdsgruppen?: 

Tina, Lasse (RIA), Sara, Niels, Line og en fra ABC 
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2.6 Udtalelse om lockout og konflikt (O+D+B) (Bilag 5) 

Esben informerer omkring udtalelsen fra SR. En analyse af hvad der foregår, i udtalelsen. En generel kamp 

om kvalitet på universitetet. Vi synes ikke det er nok at erklære sympati med det akademiske personale. 

Hvad med de tekniske ansatte? 

Vi mener at der skal stilles noget ret klart ud. 

Hvis der kommer lock-out skal SR melde frustrationerne det rette sted hen. 

To ændringsforslag fra MSFR og MOGENS. Ændrer en enkelt linje. En korrekturrettelse. 

Statsrådet vil stemme for ændringsforslaget. 

Tobias: kommenterer på vegne af LUPUS. Vigtigt at vi må skelne mellem hvornår det har konsekvenser for 

de studerende og offentligt ansatte bredt. Kun bemyndiget til at have en holdning når det har konsekvenser 

for studerende. 

Sara: Vi synes det er rigtig vigtigt at det tydeligt er skrevet at man forsøger at ramme så bredt så muligt og på 

tværs af universitetet. 

Ditte: Ønsker en afklaring på hvordan man ønsker papiret brugt. 

 Esben: Stillet som en udtalelse fra fællesrådet. Så sådan vil det også stå i referatet. Hvad vi ellers melder ud 

skal følge tråden i udtalelsen, men behøver ikke være den præcise formulering. 

Hannah: Hvor er støtteerklæringerne? 

Tobias: De vil komme i tilfælde af lock-out 

Ditte: Enige i at man støtter ansatte der har indflydelse på vores studiemiljø. 

  

ARTS rådet har et par ændringsforslag: 

ÆF 2 
Alle gange “offentlig ansatte” nævnes ændres dette til “ alle universitetsansatte” med undtagelse af første 
gang som er i afsnit 2 
 
ÆF 3 
Ændre “vi vil kontinuert minde vore medstuderende om, at lockouten er regeringens dårlige ide, og at de 
ansatte gerne vil tilbage på arbejde, hvor de kan undervise, vejlede, forske, eller på andre måder understøtte 
vores studiemiljø og læring.” 
Til 
“vi vil minde vore medstuderende om, at de ansatte gerne vil tilbage på arbejde, hvor de kan undervise, 
vejlede, forske, eller på andre måder understøtte vores studiemiljø og læring 
 
 ÆF 4 
Slet: “Vi opfordrer ligeledes til at regeringen respekterer de grundlæggende elementer i den Danske Model, 
og undgår utidig eller koordineret indblanding i forhandlingerne.” 
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Esben: Vi ønsker selvfølgelig den ordlyd vi har fremsat, men vi er ikke modstandere af ændringerne. 

Vigtigere at den kommer igen. 

 Kåre: Vi ønsker at ændre en bisætning, så det bliver mindre specifikke holdninger, så de kan bruges igen. 

Ditte: 

 

Første korrekturrettelse af inkorporeret. 

MSFR og MOGENS: ÆF1 

Ingen stemmer imod 

Ingen stemmer blankt 

Enstemmigt vedtaget 

 

ARTS: ÆF2 

Imod: ingen 

Blankt: ingen 

For: 28 

Vedtaget  

 

ARTS: Æf3 

Imod: 5 

Blankt: 0 

For: 23 

Vedtaget 

 

ARTS: Æf4 

Imod: 7 

Blankt: 0 

For: 21 

Vedtaget 

 Udtalelsen som helhed: 

Imod: 0 

Blankt: 0 

For: 28 
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Vedtaget 

 2.7 Forslag til ændring af Fællesrådets mødekalender for... (O+D+B) (Bilag 6) 

Uhensigtsmæssigt at have møde dagen før DSFI. 

Ændrer 20 september til den 13 september. Samt tilføjer et ekstra møde i november. 

  

Niklas: Kan det andet møde i maj rykkes til fx d. 16 maj i stedet for? 

Sara: Henstille til at man bør ændre så lidt som muligt i mødeplanen, da man planlægger langt tid i forvejen 

  

Niklas ÆF: flytte fra 17 til 16 maj: 

Imod: 21 

Blankt: 5 

For: 2  

Ikke vedtaget 

  

Oprindelige ÆF: 

Imod: 0 

Blankt: 1 

For: 27  

Dermed vedtaget. Fællesrådsmødet ændres fra d. 20 september til d. 13 september. 

 2.8 Beslutning vedrørende nedsættelse af statutudvalg (O+D+B) (Bilag 7+8) 

Uhensigtsmæssigheder i statutten. Dirigenterne mener at man bør nedsætte et statutudvalg. 

Man kan nedsætte det så man kun behandler indkomne forslag. 

  

Rasmus: Dumt kun at behandle de punkter der bliver sendt ind. Bør kunne kigge på statutten som helhed. 

Åbne det op så man kan kigge på det som helhed. 

Esben: Uenig med Rasmus. Til fællesrådets livsglæde, at man tager den her tilgang til udvalgene. 

Kåre: Læser det anderledes end Esben. Åndsvagt at man ikke kan ændre åbenlyse fejl i statutten. Opbakning 

til ÆF fra Rasmus. 

  

Afstemning om ÆF fra Rasmus: 

Imod: 4 

Blankt: 2 

For: 22 
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 ÆF er vedtaget. 

Afstemningen om forslaget til at nedsætte et statutudvalg: 

Imod: 0 

Blankt: 0 

For: 28 

 Vedtaget 

Hvem der ønsker at være med i statutudvalget?: 

Esben, Sune, Pernille og Rasmus 

Statutudvalget er hermed nedsat. 19:30-20:45 
3. Pause 20:45-20:50 
4. Workshops (Bilag 9) 

Ikke nok tid til workshop. 20:50-21:20 
5. Meddelelser 

 5.1 Forretningsudvalget (O) 

Hvis man har input til kursussektoren, skal man skrive til Krestina fra FU (krestina@sr.au.dk) 

  5.2 AUPUS (O) 

Line og Sune meddeler omkring hvad AUPUS går og laver samt hvilke arrangementer man har i støbeskeen. 

 5.3 KAMPUS (O) 

Genfødsel af KAMPUS. Snakket meget om studienævn og events hertil. Nye muligheder på DSFI. Arbejder 

med indslag til PK. 

Næste KAMPUS møde d. 25 april 

Ditte: Fra ARTS har vi fokus på problemer med parkeringsforholdene hvor vi også har lavet noget kampagne 

som har fungeret godt. Kom gerne og spar med os. 

 5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 10) 

Emil, Michael og Krestina valgt som nye medlemmer af KAMPUS 

  5.4 LUPUS (O) 

Tobias: Afskrevet dagpengepapiret. Gået i gang med at kigge på kvalitetspolitik. 

Valgt Nanna som social delegationsleder og Søren som politisk delegationsleder. 

 5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 11) 

Ditte og Pernille valgt til LUPUS 

 5.5 Valgkommissionen (O) 

Michael fortæller om valgkommissionens arbejde og hvad man kan gøre for at få et bedre valgresultat. 

Vælge kandidater tidligere. 
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Laver evaluering af sidste års valg d. 24 april kl 16:15 på styrelsen. 

 5.6 Dirigentinstitutionen (O) 

Ingen spørgsmål.  

 5.6.1 Tolkninger udarbejdet 01.03.2018 (O) (Bilag 12) 

 5.7 Fagrådsrunden (O) 

ABC: Kigget på parkeringsproblemerne. 

ARTS: Parkeringsproblemerne. Artistisk festival d. 26 april. 

CC: Blevet konstitueret. Fokus på rekruttering. 

JUR: Lavet klagernes bord. 

MFSR: Afholdt generalforsamling med ny formand. Spænder for bredt. 

MOGENS: Socialt arrangement snart. 

OECON: Evaluering blandt studerende. Planlægger den gyldne pegepind 

RIA: Afholdt generalforsamling. God økonomi. Mere synlighed. 

Statsrådet: Afholdt brokkedag og tour de fredagsbar. Julefrokost på lørdag. Studiearrangement der handler 

om konkurrencekultur onsdag d. 18 fra 16-18. 

  

 5.8 Andre (O) 

 5.8.1 Dirigentinstitutionens forretningsorden (Bilag 13 skriftlig orientering) 

 5.8.2 Forretningsudvalgets forretningsorden (Bilag 14 skriftlig orientering) 

 5.8.3 Forretningsordner for de politiske udvalg (Bilag 15 skriftlig orientering) 

     5.8.4 Valgkommissionens forretningsorden (Bilag 16 skriftlig orientering) 21:20-21:50 
6. Evt. 
Søren: informerer omkring DUF og mulighederne heri. 21:50-21:55 
7. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00 
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Bilag 2: Valg af 2. dirigent 

Der ønskes fra Dirigentinstitutionens vegne en indsupplering til en 2. Dirigent. 
Et særligt privilegium 
At være medlem af Dirigentinstitutionen er et helt særligt privilegium, som bl.a. styrker dine kompetencer i 
mødeplanlægning, mødeledelse og giver indsigt i Studenterrådets grundlæggende fundering - statutten. 
At være medlem af Dirigentinstitutionen giver dig mulighed for at se nærmere på, hvilke bagvedliggende 
processer der danner grundlag for beslutningerne på fællesrådsmøderne mv. 
At være medlem af Dirigentinstitutionen indebærer, at man ikke har mulighed for at bære mandat på 
fællesrådsmøderne, men at man omvendt får muligheden for at: 
·         Udarbejde tolkninger af statutten, 
·         Sætte dagsordenen til fællesrådsmøderne, samt 
·         Deltage i sociale arrangementer internt i Studenterrådet. 
Ydermere giver §23 stk. 4 i statutten vide muligheder for at deltage i Studenterrådets møder. Du har således 
rig mulighed for at deltage i netop de møder og de udvalg, som du finder interessante. 

En kollektiv indsats med adskillige muligheder og selvbestemmelse 
Som 2. dirigent får du mulighed for at påtage sig de opgaver i Dirigentinstitutionen, som du finder 
interessante. Opgaveporteføljen spænder vidt fra praktiske administrative opgaver, som opdatering af 
mandatbærerlister, til opgaver hvor dine kommunikative færdigheder kan udfoldes. Alt i alt spænder 
opgaverne vidt og bredt, hvorfor du i høj grad selv får mulighed for at påvirke, hvad du ønsker at arbejde 
med.  
Alle (erfaren som uerfaren) kan agere 2. dirigent og du vil få dedikerede og dygtige dirigenter ved din side, 
så du har intet at frygte. Vi hjælper dig godt i gang og tager gladelig imod de kommentarer, spørgsmål 
og forslag, som du måtte bringe med ind i Dirigentinstitutionen. 
Forberedelserne til fællesrådsmøderne forudsætter en stærk kollektiv indsats, hvorfor vi som dirigenter 
arbejder som et hold, hvor alle yder en indsats. Som belønning for din stærke indsats følger foruden 
forplejning før og under fællesrådsmøderne typisk diverse sociale arrangementer samt en mindre takkegave 
ved afsluttet tjeneste i Studenterrådet. Dirigentinstitutionen er en helt unikt sted at være. 
Har du spørgsmål til hvervet som 2. dirigent, arbejdsopgaver eller ønsker du at opstille som 2. 
dirigent, er du mere end velkommen til at kontakte den siddende Dirigentinstitution via en af følgende 
kanaler: 
dirigent@sr.au.dk 
Kristian Klausen  Jonathan Rossen 
Chefdirigent  1. dirigent 
contact@kristianklausen.dk jonathan.s.rossen@gmail.com 
+45 60683966 +45 24498929  
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Bilag 3: Valg af formand per 01.08.2018 

Kære Fællesråd 

Som jeg nævnte ved min opstilling i februar, fratræder jeg som formand for Studenterrådet pr. 31/7 2018 
grundet et udenlandsophold i efteråret. Derfor vil der ved det kommende Fællesrådsmøde potentielt være to 
supplerende valg til to poster løbende for perioden 1/8 2018 til rådsårets udløb: 

1. Valg af formand for Studenterrådet. 
2. Valg af et menigt medlem til Studenterrådets forretningsudvalg 

Valg nummer to er naturligvis betinget af, at et nuværende medlem af forretningsudvalget vælges som 
kommende formand. 

Begge valg indebærer at man indtræder i den daglige organisatoriske og politiske ledelse for Studenterrådet, 
der har til formål at sikre, at beslutninger fra Fællesrådet og de politiske udvalg føres ud i livet. Det byder på 
et væld af spændende opgaver rangerende fra store arrangementer til politik på AU og uden for de gule mure, 
kampagner og meget, meget mere. 

For efterårssemestret er arbejdsbyrden størst omkring studiestarten samt under universitetsvalget. Hvor man 
har sin spidsbelastning varierer dog betydeligt afhængigt af arbejdsopgaver. 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 på kr. 3.208,- før skat. 

De nuværende medlemmer af forretningsudvalget er Emil Outzen (formand, aftræder), Søren F. Hansen 
(næstformand) samt Nanna Winther, Carina M. Nielsen, Tobias F. Aakjær og Krestina V. Christensen, 
Michael B. Faldborg (menige). 

Spørgsmål og den fremadrettede proces 

Hvis du har spørgsmål til arbejdet i forretningsudvalget herunder formandsposten 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 

Der vil blive afholdt et informationsmøde angående arbejdet i forretningsudvalget i uge 19. Ønsker man at 
deltage, skal man inden d. 2. maj 2018 meddele at man ønsker at deltage til Emil (ovenstående). 

Det er muligt indsende en skriftlig opstilling til dirigent@sr.au.dk, såfremt den modtages inden torsdag d. 
10.05 kl 15:00. Derudover kan man opstille mundtligt på mødet d. 17.05. 
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Bilag 4: Indsupplering 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 5: Indsupplering 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 forgangne 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 imellem 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 
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Bilag 6: Indstillinger til Statutudvalget 

Ved afslutningen af Dirigentinstitutionens arbejde med 1. udsending var følgende indstillinger til 
Statutudvalget indsendt til Dirigentinstitutionen: 
 
Vedrørende 
paragraf og stk. 

Ønsket ændring i paragraffens ordlyd 

§ 6a stk. 5 Ændringsforslag vedr. stemmeafgivelsen genindstilles 

§ 16  Indskrivning af hvor mødet kan afholdes 

§ 16 (fortsat) Begrænse Den Kritiske Revisions mulighed for indkaldelse + behandling af 
potentiel beføjelse til at indkalde til ekstraordinært fællesrådsmøde for 
Valgkommissionen ved enstemmighed 

§ 16 (fortsat) Tilføje at det er Dirigentinstitutionens ansvar at indkalde 

§ 21 Indsæt punkt vedr. forslag der skal vedtages på det konstituerende møde, 
eksempelvis årligt honorar. 

§ 38 Stk. 2 og § 
43 stk. 2 

Sekretariatslederen 

 

Vedrørende 
appendiks 

Ønsket ændring i appendikset  

Appendiks B Ændring ønskes i forbindelse med opklaring og opdatering af 
indsendelsensprocessen for mandatbærer. Sammenstemmes med Appendiks A 

 

Tilføjelser som ikke er nedskrevet i den nuværende statut  

Statutten foreskriver udelukkende deadlines for indsendelse af ændringsforslag til statutten. Hidtil 
har praksis vedrørende ændringsforslag til ændringsforslag været normbaseret. Der ønskes 
indskrevet evt. paragraf om indsendelse af ændringsforslag og ændringsforslag til ændringsforslag. 
Bestemmelser om nedsættelse af statutudvalg 

Forældelsesfrist for 2. behandling (f.eks. 1 år) 
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Indstillinger til Statutudvalget 
Nuværende statut: §6a stk. 5  

“Delegationen stemmer ved afstemninger på Politik Konferencen i én blok. Uenighed i 
delegationen afgøres ved simpelt flertal. Delegationens medlemmer kan dog fritstilles ved 
afstemninger med 2/3 flertal i delegationen.” 

Problemstilling: Efter en tolkning fra Dirigentinstitutionen for rådsåret 2017 fremsatte 
Forretningsudvalget et ændringsforslag til §6a stk. 5, hvorved statuttens bestemmelser om 
afstemningsforhold på DSF-konferencer kunne bringes i overensstemmelse med intentionerne i 
statutten. Ændringsforslaget samt ændringsforslaget til ændringsforslaget blev imidlertid grundet 
diverse forhold som omtalt i referatet for fællesrådsmødet den 21. september og tolkningerne 
201803011-201803013 erklæret ugyldige. §6a stk. 5 indeholder således fortsat den 
uhensigtsmæssighed, der lå til grund for de to ændringsforslag. 

Indstilling: Det indstilles til Statutudvalget, at man ved bearbejdning af ændringsforslagene til 
statutten, overvejer ændringen i ordlyden med henblik på tidligere indsendte ændringsforslag, der 
grundet tolkningerne blev erklæret ugyldige. Derfor genindstilles forslaget om ændringen af ordlyd 
til: 

“§ 6 Stk. 5 

Delegationen stemmer ved afstemninger på Politik Konferencen i overensstemmelse med de internt 
i delegationen ved simpelt flertal vedtagne beslutninger. Delegationens medlemmer kan dog 
fritstilles ved afstemninger med 2/3 flertal i delegationen.” 

Det er op til Statutudvalget at vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at basere ændringsforslaget 
på baggrund af det tidligere indstillede.  

 

Nuværende statut: § 16 

Ekstraordinære Fællesrådsmøder kan indkaldes med to dages varsel af Studenterrådets formand og 
næstformand i forening, Studenterrådets Forretningsudvalg med 2/3 flertal, Dirigentinstitutionen i 
enstemmighed, Den Kritiske Revision i enstemmighed, eller hvis mindst 2/5 af mandaterne i 
Fællesrådet kræver det. 

Problemstilling(er): Det er ikke beskrevet hvor dette møde skal afholdes, så mødet ville kunne 
indkaldes på Aarhus Universitets campus i Emdrup eller uden for Aarhus. Ligeledes kan man finde 
et problem i den kritiske revisions mulighed for at kunne indkalde til de ekstraordinære møder, der 
ikke hører under deres kompetenceområde. De ønskes det også, da det i den nuværende statut ikke 
er foreskrevet hos hvem ansvaret for indkaldelse ligger, at indskrive de(t) nødvendige organ. 
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Udover dette kan det ønskes, at påtænkes en mulighed for, at Valgkommissionen i enstemmighed 
har mulighed for at kunne indkalde til ekstraordinære møder, såfremt det findes nødvendigt. 

Indstilling: Det indstilles til Statutudvalget, at lokationen specificeres ned til Campus i Aarhus i 
selve statutten. Ordlyden af det konkrete ændringsforslag til statuttens skal sikre, at der ikke skabes 
misforståelser for, hvor man kan tillade sig at indkalde til de(t) ekstraordinære fællesrådsmød(er).  

Desuden indstilles det også til Statutudvalget, at man begrænser Den Kritiske Revisions mulighed 
for at indkalde til ekstraordinære møder, således at de kun kan indkalde dem -såfremt Statutudvalget 
finder en passende ordlyd for kompetenceområdet-  der er relevant.  

Herudover indstilles det, at man indskriver is statutten, at indkaldelse til ekstraordinære møder skal 
foretages af Dirigentinstitutionen. 

Overvejelse om ordlyden, vedrørende lokationen og valgkommissionens mulighed for indkaldelse, 
kan basere sig på følgende ændringsforslag: 

§ 16 

Ekstraordinære Fællesrådsmøder kan indkaldes med to dages varsel på Campus i Århus af 
Studenterrådets formand og næstformand i forening, Studenterrådets Forretningsudvalg med 2/3 
flertal, Dirigentinstitutionen i enstemmighed, Den Kritiske Revision i enstemmighed, 
Valgkommissionen i enstemmighed, eller hvis mindst 2/5 af mandaterne i Fællesrådet kræver det.” 

Der skal eventuelt udarbejdes fra Statutudvalget side, ændringsforslag der både ændrer ordlyden af 
nuværende statut, samt tilføje de relevante punkter for at begrænsningen af Den Kritiske Revisions 
mulighed for indkaldelse, kravet om at ansvaret for indkaldelserne foreligger hos 
Dirigentinstitutionen.  

 

Nuværende statut: §21 

Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes af den afgående Dirigentinstitution til mødeafholdelse ultimo 
februar med dagsorden mindst indeholdende følgende punkter:  

1. Optagelse af nye fagråd og gennemgang af den nye mandatfordeling  

2. Valg af Dirigentinstitutionen  

3. Formalia  

a) Konstatering af quorum  

b) Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden  

4. Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport  

5. Det afgående Forretningsudvalg aflægger beretning  

6. Den Kritiske Revision aflægger beretning  
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7. Godkendelse af årsrapport og beretning  

8. Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet  

9. Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg  

10. Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision  

11. Indkomne forslag  

12. Valg af nyt Studenterrådets Forretningsudvalg  

13. Valg af medlemmer til Valgkommissionen  

14. Valg af kritiske revisorer for det kommende regnskabsår  

15. Valg af medlemmer til politisk(e) udvalg” 

Problemstilling: § 21 skal opdateres, så forslag der skal vedtages på det konstituerende møde også 
er nedskrevet is statutten, således at ved konstituerende møder ikke er tvivl om, at der skal stemmes 
for vedtagelse af eksempelvis årligt honorar.  

Indstilling: Det indstilles til Statutudvalget, at man indsætter et nyt punkt i § 21, således at forslag 
der skal vedtages på det konstituerende møde, skrives ind i statutten som punkter, så der eksplicit 
står, at disse skal vedtages ved afstemning. Da man skal vedtage årligt honorar på mødet, er det 
hensigtsmæssigt at dette indskrives i statutten.  

 

Nuværende statut: §38 stk. 2 + §43 stk. 2 m.fl 

Problemstilling: Den nuværende statut indeholder diverse forældede stillingsbetegnelser samt 
grammatiske uhensigtsmæssigheder.  

Indstilling: Det indstilles til Statutudvalget, at stillingsbetegnelsen “generalsekretæren” bringes i 
overensstemmelse med den nuværende betegnelse “sekretariatslederen”. Endvidere indstilles det 
til, at diverse grammatiske forhold endevendes herunder stort begyndelsesbogstav for 
stillingsbetegnelser såsom formand, næstformand, chefdirigent mv.  

 

Nuværende statut: Appendiks B  

”Den 15. januar informerer dirigentinstitutionen fagrådene om, at de indsender deres liste af 
mandatberettigede til fællesrådet for næste rådsår senest en uge før konstituerende fællesrådsmøde. 
I et indeværende rådsår kan fagrådene ændre deres liste over mandatberettigede ved at skrive til 
dirigenterne i passende tid før et møde. Hvis et fagsråd ikke har udpeget nogen mandatberettigede 
bortfalder mandatet. 

Bortfaldne mandater falder tilbage til fagrådet ved opdatering af mandatberettigede.” 
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Problemstilling: Appendiks B kan anses som ufuldstændig, idet der ikke fastlægges nærmere 
bestemmelser for antallet af mandater, såfremt et fagråd indsender et antal mandatbærere større end 
nul og lavere end fagrådet er berettiget til at modtage. Appendiks B fastlægger desuden ikke 
nærmere bestemmelser om, hvorledes opdateringen af mandatbærerlisterne skal pågå samt 
indholdet i fagrådenes indsendte mandatbærerlister herunder navne og e-mailadresser. 

Indstilling: Det indstilles til et eventuelt statutudvalg, at udvalget udarbejder et ændringsforslag til 
appendiks B, hvormed det præciseres, at fagrådene er ansvarlige for at indsende en liste over 
fagrådenes mandatberettigede og eventuelle suppleanter ved at fremsende en e-mail med navnene 
og e-mailadresser på mandatberettigede senest en uge før det konstituerende fællesrådsmøde. Denne 
indstilling samt relevante mindre ændringer ses eksemplificeret i nedenstående eksempel, hvor 
teksten før den første linje i den problematiserede formulering bibeholdes: 

“Den 15. januar informerer Dirigentinstitutionen fagrådene om, at fagrådene indsender deres liste 
over fagrådets mandatberettigede og eventuelle suppleanter (stedfortrædere) for næste rådsår senest 
en uge før det konstituerende fællesrådsmøde. Listen skal indeholde information om navnene og 
e-mailadresserne på de mandatberettigede. 

Et fagråd tildeles det antal mandater, der tilsvarer antallet af indsendte mandatberettigede, dog 
højest antallet af mandater, som fagrådet i henhold til appendiks A er berettiget til at bære. 
Indsender fagrådene en liste med flere mandatberettigede end de jf. appendiks A er berettigede til 
betragtes disse mandatberettigede som stedfortrædere. 

I et indeværende rådsår kan fagrådene ændre deres liste over mandatberettigede ved at henvende sig 
til dirigenterne i passende tid før et møde med information om navnene og e-mailadresserne på de 
relevante personer.” 

 

Nuværende statut: Ikke nedfældet i nuværende statut 

Problemstilling: Med Dirigentinstitutionen for rådsåret 2018s tolkning nr. 201803013 blev det 
bekræftet, at der ikke er nogen tidsfrist for 2. behandlingen. Det findes uhensigtsmæssigt, at der 
potentielt kan fremsættes forslag om 2. behandling af et statutændringsforslag flere år efter 1. 
behandlingen. 

Indstilling: Det indstilles til Statutudvalget, at der udarbejdes et ændringsforslag til statutten, 
hvorved en tidsfrist for 2. behandling af ændringsforslag til statutten indskrives. 
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Nuværende statut: Ikke nedfældet i nuværende statut 

Problemstilling: Statutten foreskriver udelukkende deadlines for indsendelse af ændringsforslag til 
statutten. Hidtil har praksis vedrørende ændringsforslag til ændringsforslag været normbaseret. De 
manglende bestemmelser om deadlines for ændringsforslag til ændringsforslag giver således 
anledning til tvivl vedrørende validiteten af sådanne ændringsforslag til ændringsforslag. 

Indstilling: Det indstilles til et eventuelt statutudvalg, at en nærmere fastsættelse af deadlines for 
indsendelse af ændringsforslag til ændringsforslag fastsættes med respekt for den hidtidige praksis. 

  

Nuværende statut: Ikke nedfældet i nuværende statut 

Problemstilling: Studenterrådet har ved flere lejligheder nedsat et statutudvalg med henblik på 
diskussion af og fremsættelse af potentielle ændringsforslag til statutten.  

Indstilling: Det indstilles til Statutudvalget, at der fremsættes et ændringsforslag til statutten, 
hvormed denne praksis formelt nedskrives i statutten. Der indstilles således til, at det eksplicit 
bekendtgøres, at Fællesrådet på eget initiativ eller via indstilling fra Forretningsudvalget og 
Dirigentinstitutionen i fællesskab kan nedsætte et statutudvalg, der skal arbejde ud fra de af 
Fællesrådet vedtagne bestemmelser for så vidt angår arbejdsopgaver relateret til evalueringen af 
statutten.  

Det indstilles endvidere, at der fastsættes bestemmelser for et eventuelt statutudvalgs 
sammensætning, således at det præciseres, at statutudvalget som minimum bør bestå af mindst 3 
medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige hovedområder samt mindst 1 medlem valgt 
af Forretningsudvalget og mindst 1 medlem valgt af Dirigentinstitutionen. 
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