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Tidsplan frem til det 2. ordinære fællesrådsmøde 

Kære Fællesråd. 
Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til andet ordinære fællesrådsmøde d. 17. maj 2018. 
 
I forlængelse af anden udsending er der indkommet bilag til de interessante workshops, der vil blive afholdt.  
 
Fællesrådsmødet vil foruden disse byde på valg til 2. dirigent, ændringer i Forretningsudvalget herunder valg 
af formand per 01. august, diverse beslutningspunkter ifm. Universitetsvalget, valg til Studenterhusfondens 
bestyrelse samt diverse meddelelser fra udvalg og fagråd.  
 
Ønsker du eller dit fagråd et punkt på dagsordenen eller en workshop på fællesrådsmøderne, så er I 
mere end velkommen til at kontakte Dirigentinstitutionen via nedenstående kontaktoplysninger. 
 
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 17. maj kl. 12:00, såfremt de skal inkluderes i den udskrevne 
dagsorden. 
 
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 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 fjerde 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) 

Kristian (chefdirigent), Jonathan (første dirigent), Carina (medlem af FU), Tobias 

(medlem af FU), Søren (næstformand SR), Sara (Statsrådet, mandat), Kristian 

(ABC, mandat), Alexander (ABC, mandat), Bjørn (ABC, mandat), Niels 

(Oeconrådet, mandat), Ditte (psykrådet, mandat), Andreas (psykrådet, mandat), 

Rebecca (CC, mandat), Ellen (CC), Signe (CC, mandat), Krestina (medlem af FU), 

Emil (formand for SR), Elisa (MOGENS, mandat), Nanna (BFU, mandat), Kåre 

(MFSR, mandat) Adnan (MSFR, mandat), Hanna Louise (Statsrådet, mandat), Sune 

(Matematik), Rasmus (MSFR, mandat), Nicklas (RIA, mandat), Ditte (Artsrådet, 

mandat), Ida (Religion), Jeppe (Artsrådet, mandat), Line (Artsrådet), Anna 

(Artsrådet, mandat), Arendse (ARTSrådet mandat), Søren (Artsrådet, mandat), 

Pernille (Artsrådet mandat), Maria (Artsrådet, mandat), Malene (Artsrådet, 

mandat). Rikke (Artsrådet). Michael (medlem af FU) 

 

I quorum.  

1.2 Godkendelse af referat - 1. ordinære fællesrådsmøde d. 05.04.2018 

(O+D+B) (Bilag 1) 

0 stemmer imod, 0 stemmer blankt, 26 stemmer for. Referat godkendt. 

1.3 Nedsættelse af optællingsudvalg (O+B) 

Søren og Sune valgt som stemmetællere. 

1.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

0 stemmer imod, 0 stemmer blankt, 26 stemmer for. 

19:15-19:30	
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2. Sager til behandling 

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

Emil beretter om at han aftræder som formand. Carina stiller op som formand fra d. 

01.08.2018. 

2.1.1 Valg af Studenterrådets formand fra 01.08.2018 (Bilag 4) 

Carina stiller op og der stemmes om tillid til Carina som formand. 

Enstemmigt tillid til Carina.  

2.1.2 Eventuel indsupplering til Forretningsudvalget 

Emil beretter om hvad det vil sige at sidde i SR´s forretningsudvalg. Ingen stiller 

op, og punktet udskydes derfor.  

Enstemmig tillid til forretningsudvalget. 

2.2 Budgetrevision (O+D+B) (Bilag 5) 

Emil beretter om budgetrevisionen. To punkter ændres. Ny revisor hvilket sparer 

SR penge. Budgettet til univalget sættes op, uden at det sættes ned andre stæder – 

ok at det tager penge fra overskuddet og egenkapitalen. De kritiske revisorer har 

godkendt budgetrevisionen.  

0 stemmer imod, 0 stemmer blankt, 26 stemmer for 

 

2.3 Universitetsvalget 

Sune: ønsker at ændre navnet på listen til Studenterrådets liste i stedet for 

Studenterrådets spidskandidat.  

Ingen indvendinger mod at man ændre navnet 

ÆF: valgkampsgruppen får lov til at bestemme den præcise formulering af det nye 

navn. 

0 stemmer imod, 0 stemmer blankt, 26 stemmer for 

2.3.1 Studenterrådets liste- og valgforbund 2018 (O+D+B) (Bilag 6) 

0 stemmer imod, 0 stemmer blankt, 26 stemmer for 

2.3.2 Godkendelse af valgbudget (O+D+B) (Bilag 7) 

Sune fremlægger det overordnede budget for valgkampen. Personlige kampagner 

ændres til spidskandidatkampagne. Personlige puljer udfases.  

Sara: giver ikke mening at skyde de 20.000,- over i en pulje hvor det er næsten 

19:30-20:20	
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sikkert at vi får et mandat. Vigtigt også at huske på valg til nævnet og lokalt på 

studierne. 

0 stemmer imod, 0 stemmer blankt, 26 stemmer for 

 

2.3.3 Præsentation af Studenterrådets spidskandidater (O) 

Michael: Valgkommisionen kan ikke præsentere spidskandidaterne i dag, da de 

ikke er blevet fundet, men de melder ud på mail snarest muligt. 

 

2.4 Valg af 2 medlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse (O+B) (Bilag 8) 

Frederik og Jeppe fortæller om bestyrelsen og antallet af møder.  

Pernille og Emil vælger at opstille. Begge valgt.  

Valgt af 1. suppleant: Carina stiller op og er valgt.  

 

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

Kristian beretter om arbejdet som 2. dirigent. 

Esben fra Statsrådet ønsker at opstille og han er valgt. 

 

2.6 Indsupplering til kritisk revision 

Frederik beretter om hvad det vil sige at være kritisk revisor.  

Sara, Kåre og Sune opstiller som kritisk revisor og er alle valgt. 
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3. Pause 

4. Workshops (bilag 9) 20:30-21:10	

5. Meddelelser 

     5.1 Forretningsudvalget (O)  

Emil fortæller om SR´s møde med rektoratet omkring parkeringsforholdene. Ikke 

nået helt i mål endnu. Måske bliver flere medarbejderparkeringspladser åbnet op for 

studerende. Også talt med ledelsen omkring studieboliger. Flere boliger, men for 

dyre for mange studerende.  

Sommerfest i slutningen af juli: mere information kommer. 

DSF holder sommerlejr som plejer at være hyggelig med mange spændende 

debatter. 2-5 august. Alle er velkomne.  

Studenterpolitisk Forum: diskuteret kvote 2. Nye forhold der gør kvote 2 mere 

relevant.  

- Maria: De virker ret lydhøre overfor hvad vi har at sige.  

- Sara: Har man overvejet omkring de fagråd der ikke er så meget i fællesrådet? 

Overveje at tage direkte kontakt til dem.  

- Rikke: Vi har jo indflydelse hvis vi melder os ind i de forskellige udvalg. 

     5.2 AUPUS (O)  

Line og Michael beretter om hvad de laver i AUPUS.  

     5.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 10) 

To åbne pladser i AUPUS.  

Pernille indsuppleret i AUPUS.  

     5.3 KAMPUS (O) 

Carina beretter om hvad der sker i KAMPUS. Haft gang i manifestation omkring 

studienævnet og SPOT festival. Stor succes med at være ude i kantinerne og snakke 

med folk omkring studienævnene.  

Fremadrettet: møde den. 29 maj. Skal tale om DSFI og Studiemessen. 

     5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 11) 

Fem åbne pladser.  

Maria og Jonathan indsuppleret. 
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     5.4 LUPUS (O)  

Tobias beretter om LUPUS. I gang med kvalitetspapirer. Kigger på 

valgkampsgrundlaget. Lavet en politik beslutning omkring SU, ikke udførligt men 

mere generelle vendinger omkring hvad vi mener omkring SU. Forskud på en evt. 

SU debat der kommer i efteråret.  

     5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 12) 

Tre åbne pladser i LUPUS. 

Sara indsuppleret i LUPUS.  

     5.5 Valgkommissionen (O) 

Michael fortæller om problemerne med at finde spidskandidater.  

     5.6 Dirigentinstitutionen (O) 

     5.6.1 Indstillinger til Statutudvalget (O) (Bilag 13) 

     5.7 Fagrådsrunden (O) 

ARTS: Lavet kampagne i kantinerne. Forsøgt at promovere det frivillige liv på 

ARTS. Afholdt artistisk festival. Nye fagråd under ARTS.  

MFSR: Arbejdet med rekruttering.  

MOGENS: Sportsdag i MOGENS. Sammenhold og hygge. 

Oeconrådet: Afholdt en række arrangementer. Arbejde mere med at få ordet 

omkring arrangementerne ud.  

Psykrådet: Laver evalueringer med stor succes. Brainstormet over kvote 2, ikke stor 

nok forskel på psykologi på de to.  

RIA: fredagsbaren er åbnet igen.  

Statsrådet: Afholdt arrangement omkring performance kultur. Ved at planlægge 

faglig dag.  

     5.8 Andre (O) 

6. Evt. 

Nicklas: Stemmesedlerne var tilfredsstillende. Referatet så også fint ud.  

Jeppe: Problemer med human security studerende som oplever problemer efter at 

have været i praktik i udlandet. Meld gerne tilbage til Jeppe, hvis I kender 

studerende der har oplevet noget lignende. 

21:50-21:55	
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7. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00	

 

Bilag 2: Valg af 2. dirigent 
Der ønskes fra Dirigentinstitutionens vegne en indsupplering til hvervet som 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: Opstilling til formandskabet per 01.08.2018 

Kære Fællesråd 
  
Mit navn er Carina Molsen Nielsen, og jeg stiller hermed op som Formand for Studenterrådet ved 
Aarhus Universitet. Jeg er 29 år og læser Filosofi på 8. semester. Jeg har siden februar 2017 siddet i 
Studenterrådets Forretningsudvalg samt Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund på Arts. 
Tidligere har jeg været engageret i mit lokale fagråd på Filosofi, og i Artsrådet først som kasserer 
og senere som næstformand. 
  
Det sidste 1½ rådsår i Studenterrådet har for mig været utrolig lærerigt og inspirerende. Jo større 
indsigt man får i Studenterrådet, jo mere stolt bliver man over, hvor velfungerende en organisation 
vi er. Dette gælder på vores to kernefronter: politisk og organisatorisk.  
Vi skal fortsætte med at være en organisation, som sætter dagsordenen både på AU og Aarhus som 
studieby. Med mine års erfaring i studenterpolitik, gåpåmod og kærlighed til Studenterrådet vil jeg 
gerne lede dette arbejde videre.  
 
Mit arbejde i kampagneudvalget har især gjort, at jeg har været i berøring med mange af 
Studenterrådets aktiviteter. Derfor føler jeg, at jeg har en god ballast, når vi skal afholde vores 
større arrangementer i efteråret. I forlængelse heraf bliver en af mine prioriteter at styrke 
organisationen internt. Blandt andet ved at sikre de bedste rammer for vores tre politiske udvalgs 
arbejde samt et godt sammenhold blandt og samarbejde med vores sekretariat. 
  
Samlet set stiller jeg derfor op som formand med intentionen om: 
1) Styrkelse af organisationen gennem stærke, initiativrige og inspirerende fagråd. Det skal være 
sjovt og givende at være frivillig i vores organisation. Studenterrådet skal bidrage til dette med 
inddragende aktiviteter, kampagner og udvalg samt tilbud om opkvalificering. Dette skal især 
komme fagrådene til gode. Samtidigt skal vi mindske afstanden mellem Studenterrådet og 
fagrådene ved at understøtte sidstnævnte i deres lokale kampagner og daglige gøremål. 
 
2) Synlighed, ejerskab og inddragelse. Efteråret indledes med stort potentiale for at øge synligheden 
af vores arbejde gennem studiestarten, Studiemessen og DSFI. Af de to sidstnævnte begivenheder 
skal det være en prioritet at øge Studenterrådets ejerskab af disse. Derudover skal studiemagasinet 
Delfinen have et løft ved at nytænke inddragelsen af studenterskribenter. 
 
3) Koordinerende indsats for vores studenterrepræsentanter. En af grundstenene i Studenterrådet er 
vores politiske virke. Vi kan rykke meget, når vi kæmper sammen både lokalt, centralt og nationalt 
for hinandens fagligheder og levevilkår.  
Dette arbejde skal ikke blot sikres gennem det årlige universitetsvalg, men vi skal bruge vores 
service- og kampagneaktiviteter som essentielle platforme. Vores studenterrepræsentanter yder en 
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rigtig stor indsats i diverse fora og udvalg, hvortil Studenterrådets rolle skal være at udbrede 
kendskabet til disse og vores samlede politiske arbejde. 
  
Om fremtiden, så ser jeg forhåbningsfuldt på Studenterrådet som en fortsat stærk organisation med 
mange motiverede frivillige. Vi står over for et generationsskifte i flere af vores udvalg den 
kommende tid, derfor vil jeg som formand sikre kontinuiteten og en god overlevering. Det betyder 
også ordentlige rammer til nytænkning og udfordring af vores gængse måder at arbejde på. Jeg 
brænder for opgaven, og det er også med stor ydmyghed og nordjysk selvsikkerhed i at komme 
væsentlige skridt videre med ovenstående, at jeg stiller op. 
  
Med håb om jeres tillid, 
Carina Molsen Nielsen 
  
Hvis I har spørgsmål til min opstilling eller ønsker yderligere information, så er I velkomne til at 
ringe på tlf. 29 62 73 92, skrive via Facebook eller sende en mail til carina@sr.au.dk 
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Bilag 5: Revision af budget 2018 

Bilaget til revisionen af budget 2018 er vedhæftet Fællesrådsmailen som excel-fil. 
 
Sagsbeskrivelse 
Vi ønsker at ændre to ting i budgettet 2018. Det ene er ukontroversielt og drejer sig om, at vi har 
underskrevet kontrakt med en ny revisor, Beierholm, hvorfor vores udgift falder til kr. 32.500,- for 
revision. 
Det andet vi ønsker at opjustere er valgbudgettet, hvilket skyldes at formen for bestyrelsesvalget i år 
er ændret. Vedtægterne er nemlig ændret, således at den, der i år vælges med flest stemmer skal 
sidde i bestyrelsen to år. Den anden vælges for et år. I de følgende år, vil der således kun være valg 
til en post ad gangen for en toårig periode. Sikrer vi begge pladser i år, står vi altså umådeligt stærkt 
fremadrettet. 
 
Indstilling 
FU indstiller til, at posten ’revision’ sænkes til kr. 32.500,-. 
Med støtte fra Valgkommissionen, indstiller FU til, at Universitetsvalget som udgiftspost opjusteres 
med kr. 20.000,-. 
 
Kontakt: 
Emil Outzen, formand, t: 51340435, m: emil@sr.au.dk  
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Bilag 6: Studenterrådets liste og Valgforbund 

Valgkommissionen fremsætter nedenstående forslag til listeforbund i forbindelse med 
universitetsvalget 2018 ved Aarhus Universitet 
  
Valgkommissionen indstiller til at Fællesrådets godkender forslaget. 
  
Oversigt over lister i Studenterrådets liste- og valgforbund 
Listeforbund 
·        Studenterrådets Spidskandidater 
 
Bilag 7: Valgbudget 2018 

Valgbudgettet er vedhæftet som bilag til mailen, hvormed denne udsending er bekendtgjort for 
Fællesrådet. 
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Bilag 8: Valg af 2 medlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse 

Studenterhusfonden af 1991’s (herfra forkortet SHF) bestyrelse varetager SHFs virksomhed. 
  
SHF er den største kantinedriver på universitetet og har ligeledes mange aftaler med fredagsbarer. 
Derudover står de for driften af Studenternes Hus. 
  
Bestyrelsens arbejde går væsentligst ud på at sikre fondens økonomi og personaleforhold. 
  
Fællesrådet skal vælge 2 medlemmer og minimum 1 suppleant. 
  
Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter forventes at deltage i formøder. 
  
Studenterhusfondens bestyrelse er for dig, som gerne vil forbedre af AUs kantiner samt have 
indflydelse på Studenternes hus, og forstår at arbejde med langsigtede problemstillinger og 
udviklingspotentiale. 
  
Spørgsmål til SHFs bestyrelse kan rettes til sekratariatsleder Frederik Slebo Karentius Freund 
(frederik@sr.au.dk) 
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Bilag 9: Workshops 

Frivilligworkshop 
Frivillig	rekruttering	

Vi	skal	diskutere	og	idéudveksle	omkring	Studenterrådets	fremtidige	indsats	for	at	hjælpe	
fagrådene	med	at	tiltrække	nye	frivillige	og	bibeholde	de	nuværende.	Vi	tager	udgangspunkt	i	de	
initiativer,	der	allerede	er	rundt	omkring	på	studierne	og	videreudvikler	på	idéerne	med	målet	om	
at	finde	de	bedste	strategier	for	frivillig	rekruttering,	der	kan	tages	direkte	med	tilbage	i	fagrådene	
og	anvendes.	

 
KAMPUS: Studenterrådet på Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (DSFI) samt 
Studiemessen 
Denne workshop vil være inddelt i 2 moduler. 
Det første modul omhandler Studenterrådet på Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (DSFI). I 
KAMPUS vil vi gerne gøre Studenterrådet mere synlige på DSFI og vi vil derfor kommer til at 
brainstorme over mulige tiltag og events fra SR’s side til DSFI 2018. 
Det andet modul omhandler Studiemessen. Traditionen tro plejer vi i SR ud over at være arrangør af 
selve Studiemessen også at have en SR stand på selve messen. Vi vil i dette modul diskutere SR’s 
synlighed og tilstedeværelse på Studiemessen samt om vi skal lav nogle nye og anderledes tiltag i 
år. 
  
Om KAMPUS: 
KAMPUS er Studenterrådets kampagneudvalg. Heri organiserer vi Studenterrådets kampagner og 
sikrer, at Studenterrådet er synlige ved dets aktiviteter. Arbejdet i KAMPUS indebærer forskellige 
facetter, hvorfor der er rig mulighed for at få sine kompetencer og interesser i spil. Det strækker sig 
over (kreativ) idéudvikling, planlægning, koordinering, praktisk arbejde og gennemførelse af 
aktiviteten. 
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Bilag 10: Indsupplering til AUPUS 

AUPUS 
AU-politisk udvalg ved Studenterrådet. AUPUS er et af Studenterrådets politiske udvalg, som har 
til opgave at vedtage og beslutte Studenterrådets politik og strategi i bestyrelsen, samt koordinere 
mellem tværgående udvalg, akademisk råd og studienævn. Udvalget er både for indvalgte og dem, 
som gerne vil have en sans for, hvad der sker på hele universitetet.  
 
Ved spørgsmål kan udvalgsleder Line Dam Westengaard på Line@sr.au.dk eller 40478355 
 

Bilag 11: 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 12: 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 13: 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	

§	10	stk.	1	 Fagråd	med	partiforhold,	der	jvnf.	§	12	mister	stemmeret	

§	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	

§	17	stk.	2	 Ændring	af	afstemningsprocedurer,	så	det	ændres	fra	enstemmighed	til	
kvalificeret	flertal,	så	man	ikke	er	låst	fast	i	få	beslutninger.	

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

§	26	stk.	2	 Paragraffen	skal	skrives	om,	så	antallet	af	valgte	til	Forretningsudvalget	ikke	
misforstås.	

§	27	stk.	6	 Jvnf.	ændringsforslaget	til	§17	stk.	2	skal	denne	også	ændres	med	henblik	på	
afstemnigsprocedurerne.	

§	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	
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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)	

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.  
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Nuværende statut: § 10 stk. 1 

Fagrådene består af et nærmere antal repræsentanter for de studerende ved et af universitetet 
oprettet fagområde. Disse kan enten være valgte eller alle fra fagområdet kan deltage i fagrådets 
virke. Desuden skal fagrådet, og dets politiske underudvalg, leve op til følgende krav. 

- Man tilslutter sig Studenterrådets formålsparagraf 
- Der skal være fri og lige adgang til fagrådets virke. 
- Alle møder er offentlige, og dato for deres afholdelse skal offentliggøres. 
- Alle studerende ved fagområdet skal have taleret til alle møder. 

Problemstilling: Det er lige nu muligt, at have et fagråd med i studenterrådet, som har partiforhold, 
men som vil pr. § 12 ikke have stemmeret 

Indstilling: Kigge på om der skal tilføjes endnu et punkt til §10 stk. 1 med partipolitiske og 
ideologiske forhold ligesom i vores egen § 3 stk. 1 

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. 
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 
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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:  § 17 stk. 2 

I meget hastende sager kan Studenterrådets Forretningsudvalg disponere på vegne af Fællesrådet, 
såfremt det ikke er muligt at indkalde Fællesrådet. 

Stk. 2 

Denne beføjelse kan kun anvendes i sager, der ikke kræver kvalificeret flertal. 

Problemstilling: Denne paragraf er lavet som en bestyrkelse af fællesrådet, hvilket er grunden til at 
den ikke kan bruges på ting, der kræver kvalificeret flertal, men sådan som det er skrevet, så vil den 
kunne bruges på ting, som kræver enstemmighed.  

Indstilling: Kigge på om det skal ændres til kan kun bruges ved simpelt flertal, der ikke kræver 
tillidsafstemning. 

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  

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  
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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: § 26 stk. 2 

Studenterrådets Forretningsudvalg består af en formand, en næstformand og op til 5 menige 
medlemmer, alle valgt af Fællesrådet. 

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 Forretningsudvalget. Dette kan kun ske 
for 1-årige perioder. 

Problemstilling: Denne paragraf kan forstås på 2 måder. 1) antallet af menige medlemmer ændres 
fra op til 5 til 7. 2) Der er nu op til 7 menige  medlemmer af forretningsudvalget og intet 
formandskab.  

Indstilling: Kigge på om teksten skal ændres til: "at der vælges 7 i stedet for 5 menige medlemmer." 

 

Nuværende statut: § 27 stk. 6 sammen § 17 stk. 2 

Studenterrådets Forretningsudvalg står for Studenterrådets ledelse, udvikling, kontinuitet og for at 
sikre sammenhæng mellem Studenterrådets organer, under ansvar over for Fællesrådet. 
Forretningsudvalget repræsenterer Studenterrådet udadtil og varetager indkomne henvendelser. 
Forretningsudvalget kan uddelegere opgaver til Studenterrådets sekretariat, udvalg eller ad hoc 
arbejdsgrupper. 

Stk. 6 

Forretningsudvalget kan dog altid træffe beslutning i hastende sager, som ikke kan vente til et 
Fællesråds- eller udvalgsmøde. Sådanne beslutninger skal forelægges Fællesrådet eller Politisk(e) 
Udvalg ved førstkommende lejlighed 

Problemstilling: Begge disse paragraffer omhandler forretningsudvalget mulighed for haster 
beslutninger. Hvor den ene har altid og den anden siger, at ikke må kvalificeret flertal.   
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Indstilling: Kigge på at få dem i overensstemmelse og lave eventuelt en reference mellem dem. 

 

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.” 

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. 
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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. 

 

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. 

 


