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Tidsplan frem til det 1. ordinære fællesrådsmøde 

Kære Fællesråd. 
Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til første ordinære fællesrådsmøde d. 05. april 2018. 

Med tredje udsendelse følger i tillæg til anden udsendelse punkterne “sponsorer til Danmarks 
Største Fredagsbar og idrætsdag (DSFI)” samt “Udtalelse om lockout og konflikt”. Det er således 
siden 2. udsending fundet ønskværdigt at diskutere muligheden for inddragelse af et antal sponsorer 
til DSFI. Desuden er der indløbet ønske om diskussion af en officiel udtalelse fra Fællesrådet til den 
potentielle arbejdsmarkedskonflikt mellem de offentligt ansatte og de offentlige arbejdsgivere. 
Vedhæftet mailen, hvormed denne udsending opnår sin gyldighed, forefindes den nuværende 
servicestrategi. Desuden følger et kommissorieudkast til det potentielle statutudvalg, hvorved de 
tiltænkte beføjelser mv. skitseres. Nedsættelsen af et eventuelt statutudvalg er alene en 
fællesrådsbeslutning og skal således alene ses som en mulighed. 

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 05. april kl. 18:00. 

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 1. ordinære fællesrådsmøde: 
Torsdag den 05.04.2018 kl. 19:15 - 1. 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 2. dirigent
Kristian Klausen Michael Bohn Faldborg Jonathan Rossen
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Foreløbig dagsorden til 1. ordinære 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) 

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. 

19:30-20:45	
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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. 

2.4 Sponsorer på Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (O+D+B) (Bilag  

Jakob: DSFI er vokset i størrelse, og pga. øgede sikkerhedsudgifter, er det 

nødvendigt med flere indgifter. 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 
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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.  

 

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 
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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.  

 

Diskussion:  

Esben: Tak for en god gennemgang. Kursusvirksomhed: en skuffende størrelse i 
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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.  
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Hvem vil være med i arbejdsgruppen?: 

Tina, Lasse (RIA), Sara, Niels, Line og en fra ABC 

 

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: 

Æf2 
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Alle gange “offentlig ansatte” nævnes ændres dette til “ alle universitetsansatte” 
med undtagelse af første gang som er i afsnit 2 
 
Æf3  
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 
 
Æf4  
Slet: “Vi opfordrer ligeledes til at regeringen respekterer de grundlæggende 
elementer i den Danske Model, og undgår utidig eller koordineret indblanding i 
forhandlingerne.” 
 

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 
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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 

 

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: 
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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 

 

ÆF er vedtaget. 
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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. 

3. Pause 20:45-20:50	

4. Workshops (Bilag 9) 

Ikke nok tid til workshop. 

20:50-21:20	
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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.  

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

 

21:20-21:50	
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     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) 

6. Evt. 

Søren: informerer omkring DUF og mulighederne heri. 

21:50-21:55	
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7. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00	
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Bilag 2: Indsupplering til Forretningsudvalget 

På Fællesrådsmødet d. 05.04 2018 vil der være supplering til Studenterrådets forretningsudvalg, da Aria har 
måtte fratræde sin post i forretningsudvalget af uforudsete personlige årsager. 
På mødet vil der derfor være supplerende valg til en plads som menigt medlem af forretningsudvalget. 
 
Hvad er forretningsudvalget og hvad indebærer det? 
Som daglig politisk ledelse er det forretningsudvalgets opgave at sikre at de aktiviteter, Fællesrådet ønsker at 
Studenterrådet skal varetage, bliver udført. Derfor varierer Forretningsudvalgets arbejde også fra år til år, da 
det specificeres i den årlige arbejdsplan samt forskellige strategier. Som amen i kirken, kan det dog 
forventes, at Forretningsudvalget blandt andet skal lede de politiske udvalg (KAMPUS, LUPUS og 
AUPUS), afholde kampagner samt universitetsvalg, arbejde med DSFI og studiemessen, afholde sociale- og 
opkvalificerende arrangementer samt sikre repræsentation i medierne, overfor ledelsen og i diverse organer. 
  
Medlemmerne af Forretningsudvalget tildeles typisk selvstændige ansvarsområder, der forsøges fordelt efter 
ønske. Arbejdsbyrden i Forretningsudvalget varierer meget på tværs af rådsåret, ligesom enkelte medlemmer 
typisk har særligt travle perioder på forskellige tidspunkter. Fælles er dog, at tiden omkring studiestarten i 
september kræver mange arbejdstimer. Men sikkert er det også, at sammenholdet er stort og arbejdet løftes i 
fællesskab. 
 
Hvis man har studenterpolitik kær, er Forretningsudvalget derfor et spændende sted, der giver rige erfaringer 
og tilbyder dig muligheden for at tage del i det centrale studenterpolitiske arbejde på Aarhus Universitet. 
Arbejdet kræver ofte en stor indsats, men med – vanen tro – mange gode kolleger og et væld af spændende 
opgaver, er det nu ikke så dårligt. 
Arbejdet i Forretningsudvalget honoreres med et fast månedligt vederlag på kr. 3.208,- før skat. 
De nuværende medlemmer af forretningsudvalget er Emil Outzen (formand), Søren F. Hansen 
(næstformand) samt Nanna Winther, Carina M. Nielsen, Tobias F. Aakjær og Krestina V. Christensen 
(menige). 
 
Spørgsmål og den fremadrettede proces 
Hvis man er interesseret i at høre, hvad arbejdet i forretningsudvalget indebærer, kan man kontakte formand 
Emil Outzen snarest muligt. 
Det er muligt indsende en skriftlig opstilling til dirigent@sr.au.dk, såfremt den modtages inden torsdag d. 
05.04 kl 18:00. Derudover kan man opstille mundtligt på mødet d. 05.04. 
Kontakt: Emil Outzen, formand: e-mail: emil@sr.au.dk mobil: 51340435 
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Bilag 3: Sponsorer på Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (DSFI) 
Fællesrådet skal forholde sig til, om der skal gives mulighed for inddragelse af yderligere sponsorer på DSFI. 
Dette er nødvendigt som beslutningspunkt på mødet, da det i retningslinjerne i servicestrategien  på 
nuværende tidspunkt står beskrevet som følger under punktet rammer for DSFI:  
 
'DSFI er ikke markedsføringsmæssigt åbent for kommercielle samarbejdspartnere ud over de helt centrale og 
uundværlige hovedleverandører, for hvem dette er et krav for deltagelse' 
Sagsbeskrivelse: 
Arrangementet har de senere år oplevet en større vækst som kulminerede i 2016, hvor vi havde cirka 20.000 
besøgende. I 2017 have vi cirka 15.500 besøgende på trods af pladsen stod i vand og kraftig regn i løbet af 
dagen. Denne udvikling har medført, at vi i år oplever større krav omkring sikkerhed og pladsindretning. 
Kravet omkring indhegning af pladsen, flere vagter og storskærm ved scenen giver os nogle faste 
omkostninger, som vi hidtil har været foruden. Omkostningerne kommer ikke kun på baggrund af de særlige 
omstændigheder med 90-års fødselsdag og er omkostninger, som vi skal forvente er kommet for at blive.  
 
Vi har selvfølgelig også oplevet en øget indtægt. Problemstillingen kommer, da indtægter, i modsætning til 
omkostninger, er variable. Vi kan som i 2016 opleve at komme ud med et stort overskud som vil kunne 
dække meromkostningerne, men vi også opleve, som i 2017, at vejret er mod os og vi ikke får de besøgstal 
vores plads er sat op til.  
 
Muligheden for at hive en sponsor ind vil give en økonomisk sikkerhed, hvor vi kan imødekomme 
myndighedernes krav og komme helskindet igennem såfremt vejret er imod os. Sponsorerne vil være af 
studierelevant karakter, dette kunne f.eks. være Akademikernes A-kasse eller lignende. Sponsoraterne vil 
umiddelbart blive udbudt i forbindelse med barer og scener, hvor der så vil være mulighed at ændre navn og 
udsmykning. Dette vil dog for barernes vedkommende blive indenfor rammerne fastsat af 
hovedleverandøren, i dette tilfælde Carlsberg.   
 
Det er vigtigt at notere sig, at ingen af disse sponsorater hentes ind for at tjene yderligere på DSFI og at 
eventuelt overskud vil blive fordelt til gavn for studerende via Studenterrådet som det også sker på 
nuværende tidspunkt. 
Indstilling: 
Forretningsudvalget indstiller: 

● At Fællesrådet drøfter og beslutter muligheden for sponsorater til DSFI samt rammerne herfor 
● At sagen drøftes igen i forbindelse med vedtagelsen af en ny servicestrategi (dvs. gældende for 

DSFI fra og med 2019) 
Kontakt 
Ved spørgsmål til forslaget, kan I kontakte DSFI-projektleder Jacob Lund Kjær på event@sr.au.dk eller 
medlem af FU Krestina V. Christensen på krestina@sr.au.dk. 
 
Til mødet vil Jacob (projektleder for DSFI) deltage og kort forklare situationen og motivationen for 
forslaget. Eventuelt præsenteres punktet også fra Studenterrådets perspektiv i forhold til vores muligheder 
med denne ændring.   
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Bilag 4: Plan for ny servicestrategi 

Studenterrådets servicestrategi udløber ved udgangen af 2018, derfor skal Fællesrådet beslutte, om man vil 
vedtage en ny servicestrategi samt indholdet af denne. 

Sagsbeskrivelse 
Studenterrådets servicestrategi er et dokument, der har til formål at beskrive og definere Studenterrådets 
serviceaktiviteter, herunder for eksempel udgivelse af Studenterhåndbogen og studiemagasinet Delfinen samt 
afholdelse af Studiemessen samt Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. 
I sin nuværende form blev servicestrategien første gang vedtaget i 2012. Den gældende servicestrategi blev 
vedtaget i 2016 og udløber ved udgangen af 2018. Den nuværende strategi blev revideret en enkelt gang i 
2017. For at opretholde en gældende servicestrategi, skal Fællesrådet senest i løbet 2018 vedtage en ny 
servicestrategi gældende for den periode, som fællesrådet ønsker. 
Den gældende servicestrategi findes vedlagt. 

Forretningsudvalgets vurdering og forslag til proces 
Servicestrategien skitserer de grundlæggende rammer, der er til grund for store dele af vores arbejde og 
definerer målsætningerne for disse. Dokumentet er derfor uundværligt i Studenterrådets daglige arbejde. 
Derfor er det Forretningsudvalgets forslag, at man påbegynder arbejdet for at kunne vedtage en ny 
servicestrategi gældende for kalenderårene 2019 til og med 2021. 
For at sikre en god proces samt vedtagelsen af en ambitiøs og relevant servicestrategi, ønsker vi derfor, at 
Fællesrådet på det kommende møde diskuterer hvilke serviceaktiviteter, Studenterrådet bør beskæftige sig 
med samt hvad formålet og målsætningen for disse bør være. Derudover kan det være en mulighed, at 
Studenterrådets politiske udvalg også udfærdiger forslag. 
Til at forestå arbejdet med en ny servicestrategi foreslår forretningsudvalget, at formandskabet samt 
sekretariatslederen skal forestå en åben arbejdsgruppe, der skal udarbejde et udkast til en ny servicestrategi. 
Vi foreslår, at arbejdsgruppen udgøres af op til flere medlemmer af forretningsudvalget, relevante ansatte fra 
Studenterrådets sekretariat samt interesserede medlemmer af Fællesrådet. Det tilsigtes at gruppen mødes 
cirka hver anden uge, men at det mellemliggende arbejde primært vil blive forestået af formandskabet samt 
sekretariatslederen. 
Hvis drøftelserne og forslagene er af mindre omfang, er forventningen at udkastet til en ny servicestrategi 
kan drøftes på Fællesrådsmødet d. 17.05.2018. Hvis forslagene er af større omfang, forventes det at det 
færdige udkast kan drøftes på det første Fællesrådsmøde i efterårssemesteret. 

Indstilling: 
Forretningsudvalget indstiller til: 

·         At en repræsentant fra Studenterrådets ledelse gennemgår den gældende servicestrategi samt vores 
vurdering af målopfyldelsen. Det indstilles til at Fællesrådet tager denne orientering til efterretning. 
·         At Fællesrådet diskuterer aspekterne af den daværende servicestrategi samt Studenterrådets evne 
til at leve op til denne samt derudover ambitionerne for eventuel ny servicestrategi. 
·         At Fællesrådet beslutter at påbegynde arbejdet med vedtagelsen af en ny servicestrategi for 
kalenderårene 2019-2021 samt beslutter sig for rammerne for denne proces. 
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Bilag 5: Udtalelse fra Fællesrådet om lockout og konflikt 
Aarhus Universitet står sandsynligvis over for en massiv lockout i nærmeste fremtid - en lockout, der ikke 
kun rammer vores undervisere og videnskabelige personale, men også vores administrative personale fra 
sekretærer til rengøringspersonale. 
  
Der er ingen tvivl om, at det er en historisk situation, vi står i. Aldrig før er så mange offentligt ansatte i 
risiko for at blive lockoutet - og uhyre sjældent sker det, at akademikere er en del af en konflikt. Derfor er 
situationen også lige så uvant og alvorlig – især for alle os studerende på universitetet, der ikke kan følge 
deres undervisning som normalt – med alt, hvad det indebærer. 
  
Derfor er det så meget desto vigtigere, at vi melder klart ud, at de offentligt ansattes faglige kamp er 
afgørende og historisk vigtig, og at denne kamp også gælder os og vore medstuderende. 
  
Studenterrådet har et ansvar i at sikre, at de studerendes frustrationer ikke ender hos de videnskabelige såvel 
som teknisk-administrative personale. Vores studiemiljø og læring er rammesat af det arbejdsmiljø der er for 
de forskellige ansatte på universitetet, og fremtidens forskning er afhængig af kvalificeret rekruttering. 
  
Derfor vil Studenterrådet opfordre til at der findes en løsning i mindelighed, hvor de offentligt ansattes 
rimelige krav imødekommes. For at sikre universiteterne mod medarbejderflugt eller langsom afmatning er 
gode løn- og arbejdsvilkår nødvendige. Vi opfordrer ligeledes til at regeringen respekterer de grundlæggende 
elementer i den Danske Model, og undgår utidig eller koordineret indblanding i forhandlingerne. 
  
Såfremt konflikten alligevel måtte komme, opfordrer vi til sympati med de strejkende og lockoutede. Vi vil 
kontinuert minde vore medstuderende om, at lockouten er regeringens dårlige idé, og at de ansatte gerne vil 
tilbage på arbejde, hvor de kan undervise, vejlede, forske, eller på andre måder understøtte vores studiemiljø 
og læring. 
Ligeledes vil vi i den offentlige debat stille os på vore undervisere, vejlederes og fremtidige kollegers side, 
og imødegå eventuelle forsøg på at slå kiler mellem os og de offentligt ansatte. Vi slår fast at deres kamp for 
ordentlige vilkår også er en del af vores kamp for ordentlige vilkår, og håber at vores medstuderende vil 
arbejde for solidariske og faglige fællesskaber, både blandt studerende og ansatte på universitetet. 
  
Stillere: Hanna-Louise Schou Nielsen (StatsRådet), Esben Andersen (StatsRådet). 
 
Korrekturrettelse: 
Oprindelig: ” Derfor er situationen også lige så uvant og alvorlig – især for alle os studerende på 
universitetet, der ikke kan følge deres undervisning som normalt – med alt, hvad det indebærer.” 
 
Ændret ” Derfor er situationen også lige så uvant og alvorlig – især for alle os studerende på universitetet, 
der ikke kan følge vores undervisning som normalt – med alt, hvad det indebærer.” 
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Bilag 6: Forslag til ændring af Fællesrådets mødekalender for rådsåret 
2018 
Dirigentinstitutionen er blevet orienteret om uhensigtsmæssigheden i afholdelsen af 
fællesrådsmødet torsdag den 20. september grundet sammenfald med Danmarks Største Fredagsbar 
og Idrætsdag fredag den 21. september.  
Derfor indstiller Dirigentinstitutionen og Forretningsudvalget til ændring af Fællesrådets 
mødekalender. Der indstilles til afholdelse af fællesrådsmøde torsdag den 13. september 2018 i 
stedet for torsdag den 20. september 2018.  
Dirigentinstitutionen indstiller endvidere torsdag den 29. november som dato for 5. ordinære 
fællesrådsmøde i henhold til beslutningen på det konstituerende fællesrådsmøde af 22.02.2018 om 
afholdelse af et 5. ordinært fællesrådsmøde. 
 
Forslag til revideret mødekalender for Fællesrådet for rådsåret 2018: 
 
Konstituerende fællesrådsmøde: Torsdag d. 22 februar 2018 (jf. statutten skal det afholdes 
”ultimo februar”) 
  
Første ordinære fællesrådsmøde: Torsdag d. 5 april 2018 
  
Andet ordinære fællesrådsmøde: Torsdag d. 17 maj 2018 
  
Tredje ordinære fællesrådsmøde: Torsdag d. 13 september 2018 
  
Fjerde ordinære fællesrådsmøde: Torsdag d. 25 oktober 2018 
 
Femte ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 29. november 2018  
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Bilag 7: Eventuel nedsættelse af statutudvalg 

Dirigentinstitutionen har gennemgået statutten for Studenterrådet ved Aarhus Universitet og har fundet flere 
steder hvor statutten er uhensigtsmæssig eller uklar. Vi vil derfor foreslå fællesrådet at nedsætte et 
statutudvalg til at gennemgå indstillinger af paragraffer og problemstillinger. Denne beslutning er altså på til 
fællesrådet. 
  
I fællesskab med forretningsudvalget indstiller dirigentinstitutionen til, at hvis fællesrådet ønsker at nedsætte 
et statutudvalg, bør det blive efter følgende model for at afgrænse arbejdsbyrden: 
 
Forslag til statutudvalg 
Der vil være en periode fra nedsættelsen af statutudvalget til den 19. april klokken 23:59, hvor alle 
studerende ved Aarhus Universitet har mulighed for at komme med indstillinger til ændringer til statutten. 
  
Alle indstillinger skal bestå af en henvisning til en paragraf, en beskrivelse af hvad problemstillingen er, og 
et bud på hvad det kunne skrives om til. 
Disse ville skulle sendes til dirigent@sr.au.dk inden deadline. 
  
Statutudvalget skal udelukkende beskæftige sig med indstillinger, og har altså ikke selv mulighed for at lave 
indstillinger efter deadline. 
  
Statutudvalget skal gennemgå alle indstillinger, og finde den statutformulering som udvalget finder mest 
hensigtsmæssig.     
    
Statutudvalget skal have afsluttet deres arbejde senest den 27. august klokken 12:00 (middag). 
  
Statutudvalget skal bestå af: 

-    1 repræsentant fra forretningsudvalget. 
-    1 repræsentant fra dirigentinstitutionen. 
-    Mindst 3 repræsentanter fra fællesrådet fra mindst 3 hovedområder.  

 
  



	

	 FÆLLESRÅDSMØDE	
	

	

	 	
	 23	

	

Eksempler på uhensigtsmæssigheder i den nuværende statut 
 
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 et eventuelt statutudvalg, at udvalget gennemgår de to fremsatte ændringsforslag 
med henblik på fremsættelse af det mest hensigtsmæssige ændringsforslag eller fastholdelse af de nuværende 
bestemmelser. 
 
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 (…) 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 overvejer følgende at indstille følgende 
bestemmelse:  
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. Hertil tilføjes at såfremt fagrådet 
indsender flere mandatberettigede end tildelte mandater, betragtes disse mandatberettigede som 
stedfortrædere. 
 
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: §46 ” Stk. 6 Stavefejl, grammatiske fejl og fejl i henvisninger kan rettes uden anvendelse 
af reglerne for statutændringer i de tilfælde, hvor der ikke ændres substantielt i nærværende statut. Rettelsen 
skal forelægges Fællesrådet, og enhver mandatbærer i Fællesrådet kan kræve rettelsen til vedtagelse efter de 
almindelige bestemmelser om statutændringer, hvorved første afstemning vil blive afholdt på det 
næstkommende møde.” 
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Problemstilling: Problemet med § 46 stk. 6 blev opdaget på et fællesrådsmøde i efteråret 2017 hvor der var 
uenighed om et andet vedtægtsændringsforslag kunne vedtages som en grammatisk fejl.    
Indstilling: Indskrænk § 46 stk. 6 så paragraffens formål fremgår klarere: “hvor fejlen ikke der ikke ændres 
substantielt i nærværende statut” 
 
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. 
Stk. 2 
Med indkaldelsen følger en motiveret dagsorden samt de forslag, man ønsker behandlet på mødet.” 
Problemstilling: Det er ikke beskrevet hvor dette møde skal afholdes, så mødet ville kunne indkaldes på 
Aarhus Universitets campus i Emdrup eller uden for Aarhus. 
Indstilling: Mødet skal afholdes på en passende lokalitet i Aarhus.  
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Bilag 8: Forslag til kommissorium for Statutudvalget for Studenterrådet 

Kommissorium 2018 

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

vedtaget på det 1. ordinære Fællesrådsmøde d. 5. april 2018. 

 

Relevante bestemmelser fra statutten 

Der er ikke nedfældet bestemmelser for et statutudvalg i statutten, hvorfor dette kommissorium ligger til 

grund for udvalgets arbejde. 

 

Formål 

Statutudvalget har til formål at stille forslag til Fællesrådet om statutændringer af uklare eller 

uhensigtsmæssige forhold i den nuværende statut. 

 

Beføjelser 

● Statutudvalget har beføjelse til at evaluere indkomne indstillinger til statutændringer samt med afsæt 

heri at fremsætte ændringsforslag til statutten.  

● Statutudvalget bevilliges herved udelukkende kompetence til at behandle forslag relateret til en 

indkommen indstilling. 

● Statutudvalget kan udarbejde forslag til statutændringer med de formuleringer udvalget ønsker.  

 

Arbejdets omfang 

● Tidsfristen for indsendelse af indstillinger til statutudvalget fastsættes til fredag den 20. april 2018 

kl. 12:00 (middag). 

● Arbejdet kan påbegyndes fra den 20. april og skal være afsluttet senest den 27. august klokken 12:00 
(middag). 

● Statutudvalget skal gennemgå alle indstillinger og finde den statutformulering, som udvalget finder 
mest hensigtsmæssig. 

● Udvalget tilrettelægger selv møder og arbejdsform for udarbejdelse af ændringsforslag. 
● Den udarbejdede formulering tilstilles Fællesrådet som et ændringsforslag til statutten. 
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Sammensætning og konstituering 

Statutudvalget har ikke et begrænset antal medlemmer, men skal bestå af mindst: 

-          En fra Dirigentinstitutionen 

-          En fra Forretningsudvalget 

-          Tre udpeget af Fællesrådet fra mindst tre hovedområder. 

  

De af Dirigentinstitutionen og Forretningsudvalget udpegede medlemmer indkalder til første møde i 

Statutudvalget senest 04. maj 2018. 

 

Koordinering med andre organer 

Statutudvalgets medlem fra Forretningsudvalget er ansvarlig for at koordinere med Forretningsudvalget.  

Det af Dirigentinstitutionen udpegede medlem af Statutudvalget er ansvarlig for koordination med  

Dirigentinstitutionen. 

De færdige forslag til statutændringsforslag skal være Dirigentinstitutionen i hænde senest den 27. august 
klokken 12:00 (middag), hvor det derefter er Dirigentinstitutionens ansvar at få det udsendt til Fællesrådet. 
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Bilag 9: Workshops 

Danske Studerendes Fællesråd - Politikkonference 
I weekenden den 20.-22. april tager vi afsted til Politikkonference (PK) på DTU (Danmarks Tekniske 
Universitet). PK er det øverste organ i den landsdækkende paraplyorganisation Danske Studerendes 
Fællesråd (DSF), hvor vi sammen med landets andre studenterråd træffer beslutninger om den politik, DSF 
skal føre. Det plejer at være enormt hyggeligt, spændende og lærerigt - og alle i Studenterrådet er meget 
velkommen til at deltage. 
 
I denne workshop fortæller vi, hvad PK er for en størrelse, og vi giver en introduktion til den politik, vi skal 
diskutere, så du er godt klædt på til at tage med. 
 
KAMPUS: Parkeringsregler på AU og Studenterrådet på Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 
(DSFI) 
Denne workshop vil være inddelt i 2 moduler. 
Det første modul omhandler de ændrede parkeringsregler på Aarhus Universitet. Repræsentanter fra 
Artsrådet vil kort fortælle om deres kampagne. Bagefter vil der være tid til at brainstorme over, hvad man 
kan gøre på sit eget studie for skabe opmærksomhed omkring de nye parkeringsregler. 
Det andet 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 komme til at brainstorme 
over mulige tiltag og events fra SRs side til DSFI 2018. 
  
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. 
 
 
Kursusvirksomheden 
Vi skal arbejde med, hvordan kursusvirksomheden kommer til give bedst mening for de studerende og andre 
interesserede. Det primære fokus vil være på idéer til kommende kurser og mulig struktur.  
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Bilag 10: 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 11: 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 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 12: 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 have 
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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 13: 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 14: 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. 
  
 
 
Stk. 7 
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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 15: Forretningsordner for de politiske udvalg 

Forretningsorden for AUPUS i rådsåret 2018 

§ 1 
AUPUS består af det antal medlemmer, som er fastsat i kommissoriet herfor. 
  
§ 2 
Beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed falder et forslag. 
  
Stk. 2 
Afstemninger foretages ved håndsoprækning. 
  
Stk. 3 
Ved personsager benyttes skriftlig afstemning. 
  
§ 3 
Der afholdes møde i AUPUS efter arbejde fastsat i kommissorium. 
  
Stk. 2 
Udvalgsledelsen er ansvarlige for at finde en ordstyrer og en referent til mødet 
  
Stk. 3 
Indkaldelse til mødet sker på det foregående møde. Dato og tidspunkt skal noteres i referatet, som udsendes 
umiddelbart efter mødet. 
  
Stk. 4 
Udkast til dagsorden skal udsendes mindst fem dage før mødet. 
  
Stk. 5 
Ekstraordinære møder i AUPUS kan indkaldes med fem dages varsel af ethvert medlem af AUPUS. På 
ekstraordinære møder kan der kun træffes beslutninger om sager, som er præsenteret i indkaldelsen til det 
pågældende møde. 
  
§ 4 
Til AUPUS-møder deltager alle medlemmer med tale og stemmeret. Som udgangspunkt deltager alle gæster 
med taleret. Kun medlemmer af AUPUS kan have stemmeret. 
  
Stk. 2 
Ved personsager og under behandlingen af fortrolige punkter er mødet lukket for andre end AUPUS og 
relevante gæster. 
  
 
 
Stk. 3 
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Hvis et medlem udebliver fra to møder i træk uden afbud, bliver dennes mandat suspenderet og tælles ikke 
med i det samlede antal mandater. Medlemmets mandat aktiveres ved at deltage i et møde. 
  
Stk. 4 
Ved forekomst af, at et medlem bærer mere end 1 mandat, så frafalder alle mandater efter det første. 
  
§ 5 
Møder i AUPUS er beslutningsdygtige, når halvdelen af udvalgets ikke-suspenderede mandatbærere er til 
stede. 
  
§ 6 
AUPUS kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer træder i kraft på 
det efterfølgende møde. 
  
Vedtaget på AUPUS-mødet tirsdag d. 13. marts 2018. 
 
 
Kampus 
Forretningsorden for KAMPUS i rådsåret 2018 
 
§ 1 
KAMPUS’ kommissorium fastsætter retningslinjer for medlemmer, herunder valg af medlemmer og et 
eventuelt maksimalt antal.  
 
§ 2 
Beslutninger træffes ved tilstedeværelse af minimum tre mandatbærere. Ved stemmelighed falder et forslag. 
 
Stk. 2 
Afstemninger foretages ved håndsoprækning. 
 
Stk. 3 
Ved personsager benyttes skriftlig afstemning. 
 
§ 3 
Der afholdes møde i KAMPUS efter arbejde fastsat i kommissorium. 
 
Stk. 2 
Udvalgssekretæren og udvalgslederen er ansvarlige for at finde en ordstyrer og en referent til mødet. 
Udvalgslederen er valgt blandt mandatbærere i KAMPUS.  
 
Stk. 3 
Indkaldelse til mødet sker med 5 dages varsel. 
 
Stk. 4 
Udkast til dagsorden skal indkaldes og udsendes mindst fem dage før mødet. 
 
 
Stk. 5 
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Ekstraordinære møder i KAMPUS kan indkaldes med 1 dags varsel af mindst 2 mandatbærere af KAMPUS 
eller udvalgssekretæren. På ekstraordinære møder kan der kun træffes beslutninger om sager, som er 
præsenteret i indkaldelsen til det pågældende møde. 
 
§ 4 
Til KAMPUS-møder deltager alle mandatbærere med tale og stemmeret. Som udgangspunkt deltager alle 
gæster med taleret. Kun medlemmer af KAMPUS kan have stemmeret. 
 
Stk. 2 
Ved personsager er mødet lukket for andre end KAMPUS og relevante gæster. 
 
Stk. 3 
Hvis et medlem udebliver fra to møder i træk uden afbud, bliver dennes mandat suspenderet og tælles ikke 
med i det samlede antal mandater. Medlemmets mandat genaktiveres ved at deltage i et møde. 
 
Stk. 4 
Mandatbærere af KAMPUS kan kun bære ét mandat.  
 
§ 5 
Alle rettidigt indkaldte møder i KAMPUS er beslutningsdygtige.  
	
§	6		
KAMPUS	kan	altid	med	simpelt	flertal	ændre	i	denne	forretningsorden.	Eventuelle	ændringer	træder	i	kraft	
straks.		
	
Vedtaget	på	KAMPUS-mødet	d.	5.	marts	2018.	
	
 
Lupus 
Forretningsorden for LUPUS i rådsåret 2018  
§ 1   
LUPUS består af det antal medlemmer, som er fastsat i kommissoriet   
  
§ 2   
Beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed falder et forslag.   
  
Stk. 2   
Afstemninger foretages ved håndsoprækning.   
  
Stk. 3   
Ved personsager benyttes skriftlig afstemning.   
  
§ 3   
Der afholdes møde i LUPUS efter arbejde fastsat i kommissorium.   
  
 
Stk. 2   
Udvalgsledelsen er ansvarlige for at finde en ordstyrer og en referent til mødet   
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Stk. 3   
Indkaldelse til mødet sker på det foregående møde. Dato og tidspunkt skal noteres i referatet, som udsendes 
umiddelbart efter mødet. Et ordinært møde kan dog også indkaldes af udvalgsledelsen i forening med 2 ugers 
varsel.  
  
Stk. 4   
Udkast til dagsorden skal udsendes mindst fem dage før mødet.   
  
Stk. 5   
Ekstraordinære møder i LUPUS kan indkaldes med fem dages varsel af mindst 3 medlemmer af LUPUS. På 
ekstraordinære møder kan der kun træffes beslutninger om sager, som er præsenteret i indkaldelsen til det 
pågældende møde.   
  
§ 4   
Til LUPUS-møder deltager alle medlemmer med tale og stemmeret. Som udgangspunkt deltager alle gæster 
med taleret. Kun medlemmer af LUPUS kan have stemmeret.   
  
Stk. 2   
Ved personsager er mødet lukket for andre end LUPUS og relevante gæster.   
  
Stk. 3   
Hvis et medlem udebliver fra to møder i træk uden afbud, bliver dennes mandat suspenderet og tælles ikke 
med i det samlede antal mandater. Medlemmets mandat aktiveres ved at deltage i et møde.   
  
Stk. 4   
Ved forekomst af, at et medlem bærer mere end 1 mandat, så frafalder alle mandater efter det første.   
  
§ 5   
Møder i LUPUS er beslutningsdygtige, når halvdelen af udvalgets ikke-suspenderede mandatbærere er til 
stede.  
 § 6 LUPUS kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer træder i kraft 
på det efterfølgende møde.   
  
Vedtaget på møde den 22. marts 2018. 
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Bilag 16: Valgkommissionens forretningsorden 2018 

§1 Valgkommissionen består af en Sekretær udpeget af Studenterrådets Forretningsudvalg internt, en 

Formand udpeget af Dirigentinstitutionen internt samt fire medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 

forskellige valgområder. Stk. 2. Valgkommissionens Formand og Sekretær agerer udvalgsledelse for 

Valgkommissionen. 

§2 Beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Stk. 2. Ved alle 

afstemninger lukkes mødet indtil afstemningen er færdigbehandlet. Stk. 3. Afstemninger foretages ved 

passende afstemningsformat. Stk. 4. Ved alle afstemninger er stemmefordelingen hemmelig. 

§3 Der afholdes møder i Valgkommissionen efter behov. Stk. 2. Valgkommissionens udvalgsledelse 

indkalder maksimalt 6 uger efter det konstituerende Fællesrådsmøde til første møde i Valgkommissionen. 

Stk. 3. På møder vælges 1 dirigent og 1 referent. Stk. 4. Indkaldelser til møder i indeværende rådsår sker i 

forlængelse af sidst afholdte møde. Dato og tidspunkt skal oplyses i mødeindkaldelsen. Stk. 5. Udkast til 

dagsorden skal udsendes mindst fem dage før mødet. Stk. 6. Ekstraordinære møder i Valgkommissionen kan 

indkaldes med én dags varsel af ethvert medlem af Valgkommissionen. Stk. 7. Ved indkaldelse til 

ekstraordinære møder skal medfølge en motiveret dagsorden for mødet. 

§4 Til møder i Valgkommissionen deltager Valgkommissionens Formand, Sekretær og ordinære medlemmer 

af Valgkommissionen med tale og stemmeret. Stk. 2. Ved personsager er mødet lukket for andre end 

Valgkommissionen og relevante gæster. 

§5 Møder i valgkommissionen er beslutningsdygtige, når halvdelen af kommissionen er til stede. §6 

Valgkommissionen udpeger minimum ét medlem, der repræsenterer Valgkommissionen i 

arbejdsgrupper relateret til valgkampen. 

§7 Valgkommissionen kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer 

træder i kraft på det efterfølgende møde. 

§8 Valgkommissionens afgående udvalgsledelse er ansvarlig for at der sker overlevering af al relevant viden 

til den tiltrædende Valgkommission. 

Vedtaget på Valgkommission-mødet d. 19. marts 2018 


