
ÅRSBERETNING 2017
Rådsåret // 23.02.17-22.02.18



 

 
 
Årsberetning 2017 
Studenterrådet 
ved Aarhus Universitet 
Rådsåret // 23.02.2017 – 22.02.2018 



 

 

Indholdsfortegnelse 

Indledning ................................................................................................................ 1 

Politik ....................................................................................................................... 2 

Trafiksikkerhed........................................................................................................................................... 2 
Studenterpolitisk forum ............................................................................................................................ 2 
Møder med ledelsen .................................................................................................................................. 3 
Debat med minister Søren Pind ................................................................................................................ 3 
Pressearbejde og kommunikation ............................................................................................................ 3 
Politikkonferencer ...................................................................................................................................... 3 

Politikkonferencen - forår................................................................................................................... 3 
Politikkonferencen - efterår ............................................................................................................... 4 

Uddannelsesalliancen og demo mod besparelse .................................................................................... 4 
AUPUS ........................................................................................................................................................ 5 
LUPUS ......................................................................................................................................................... 6 
KAMPUS ...................................................................................................................................................... 7 
Universitetsvalg.......................................................................................................................................... 7 
Kommunalvalg........................................................................................................................................... 9 
Midlertidige studieboliger ......................................................................................................................... 9 

Organisation ............................................................................................................ 9 

Fællesrådet................................................................................................................................................. 9 
Forretningsudvalget ................................................................................................................................. 10 
Sekretariatet ............................................................................................................................................ 10 
Økonomi .................................................................................................................................................. 11 
SUL ........................................................................................................................................................... 11 
Studenterhusfondens bestyrelse ............................................................................................................. 11 
Valgudvalget ............................................................................................................................................ 11 
Idrætsudvalget ......................................................................................................................................... 12 
Salg ........................................................................................................................................................... 12 
Studienævns- og Akademisk Råds-seminaret......................................................................................... 12 
Universitetsbestyrelsen ............................................................................................................................ 13 
Fagrådshyttetur ....................................................................................................................................... 13 
Sociale aktiviteter .................................................................................................................................... 14 



 

Aktivitetspuljen ........................................................................................................................................ 14 
Studenterfonden af 1963 ........................................................................................................................ 15 
Samarbejde med Danske Lejere ............................................................................................................. 16 
Arbejde i DSF ............................................................................................................................................ 16 
#lokaleGate ............................................................................................................................................. 16 

Serviceaktiviteter ................................................................................................. 16 

Studiemessen ........................................................................................................................................... 16 
Northside Festival .................................................................................................................................... 17 
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag ......................................................................................... 17 
Delfinen .................................................................................................................................................... 18 
Kursusvirksomheden ............................................................................................................................... 18 
Studiestart................................................................................................................................................ 19 

 



Side 1 af 19 

 

Indledning 
Jubilæer giver ofte en god anledning til at betragte nutiden i et ædrueliggørende skær af 
fortidens formåen og tanker. Derfor har vi også brugt vores 85. leveår på at gentænke, hvordan 
Studenterrådet ser ud. Noget affødt af lyst, andet af nød. Organisatorisk har vi gennemgået en 
længere proces med at ændre sammensætningen på sekretariatet, og på servicesiden er 
Delfinen blevet lagt på nettet. I den politiske boldgade pågår fortsat et arbejde med at udvikle 
vores kampagneaktiviteter med udgangspunkt i det stadigvæk relativt nye udvalg KAMPUS. 
Deciderede omkalfatringer er der derfor ikke tale om, men nærmere de evige, små ændringer. 
Arbejdet med at genopbygge en sund organisation og sikre velfungerende kerneaktiviteterne har 
dog krævet mange kræfter, der har måtte undværes andetsteds. Heldigvis har vi med undtagelse 
af august været et fuldtalligt Forretningsudvalg gennem hele året til at løfte arbejdet, og 
sekretariatet må igen siges at være enormt velfungerende til stor støtte for hele organisationen. 
Det er dog vores forhåbning at Rådsårets hårde arbejde har været med til at sikre et sundt 
fundament, der giver plads til udvikling, nytænkning og spændende aktiviteter de kommende år. 

Som en sløjfe på Rådsårets mange ændringer, er vi rigtigt glade for at kunne præsentere en ny, 
tidssvarende grafisk profil. Et nyt logo, der tager udgangspunkt i vores mangeårige, stolte 
historie, samt igen gør bølger til en central del af vores logo. Et udtryk for den bevægelse, vi altid 
sigter for at opnå. Som det bemærkes, er det også dette nye grafiske udtryk, der præger denne 
beretning.  

I nedenstående beretning, har vi sammenfattet de mange spændende kampagner, aktiviteter og 
projekter, vi har beskæftiget os med det forgangne Rådsår, inddelt under tre hovedoverskrifter: 
Politik, organisation og serviceaktiviteter. God læselyst. 

 

Forretningsudvalget, Rådsåret 2017  
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Politik 
Trafiksikkerhed 

Særligt i slutningen af Rådsåret 2017 har Studenterrådet haft fokus på trafiksikkerhed, 
foranlediget dels af at der har været en dødsulykke i krydset mellem Nordre Ringgade og 
Randersvej og dels af Letbanens indtog i Aarhus. Studenterrådet har sammen med universitetet 
mødtes med kommunen, hvor Studenterrådet indsats bl.a. er mundet ud i en bedre markering 
af cykelstien i krydset mellem Nordre Ringgade og Randersvej samt Katrinebjergvej og 
Langelandsgade, fået sat flere farlige kryds omkring universitetet under observation samt planer 
om at skabe hastighedsdæmpende foranstaltninger flere steder i universitetsparken. 
Studenterrådet har oplevet at mange af vores synspunkter har vundet genklang til møderne, og 
har resulteret i konkrete ændringer, der blandt andet er blevet omtalt i næsten alle lokale 
medier. Samarbejdet med kommunen og Aarhus Universitet forventes at fortsætte i Rådsåret 
2018. 

Studenterpolitisk forum 

I foråret samt efteråret har vi deltaget i Studenterpolitisk Forum, et forum hvor vi mødes med 
ledelsen, Konservative Studenter (KS) og Frit Forum (FF) for at diskutere aktuelle 
studenterpolitiske emner. Her fremlægger ledelsen aktuelle sager, hvorefter vi samt KS og FF 
hver har mulighed for at fremlægge et emne. De emner, vi har medbragt, er alle blevet 
diskuteret samt valgt på et forudgående Fællesrådsmøde, hvor Fællesrådet også har udpeget en 
møderepræsentant. Derudover har formandsskabet, forretningsudvalg og AUPUS hver udpeget 
en repræsentant. 

I foråret valgte vi at sætte fokus på Prioritering af undervisning, hvor vi med udgangspunkt i 
diskussioner i AUPUS udfærdigede et oplæg med forslag til, hvordan man på AU kan sikre at 
undervisning får mere opmærksomhed som en kerneopgave. Flere af vores synspunkter samt 
idéer vandt støtte hos ledelsen. Derudover har repræsentanter fra flere fagråd brugt oplægget til 
at diskutere emnet i de Akademiske Råd til en grad, at det nu er blevet et emne, der er blevet 
fremhævet  i AU’s bestyrelse af både ledelsen selv samt af forpersonerne for de Akademiske 
Råd. 

Til efterårssemesterets møde valgte vi at diskutere Educational IT, en ny stor satsning som 
ledelsen netop har lavet. Emnet blev først diskuteret i AUPUS, og efterfølgende afholdte vi et 
inspirationsoplæg med en konsulent og Ph.D.-studerende fra CUL. Vi brugte særligt vores oplæg 
til at sætte fokus på gode processer for digitaliseringen af fag, hvilke målsætninger satsningen 
burde indebære samt de etiske aspekter ved brug af studerendes data. Selvom vi ved begge 
møder som de eneste har medbragt et oplæg, har Studenterpolitisk forum været enormt givtigt, 
fordi det har været en god platform hvorfra vi har kunne udvikle emner og fremføre større idéer 
samt diskussioner overfor ledelsen. 
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Møder med ledelsen 

Foruden møderne i Studenterpolitisk Forum, har vi også haft regelmæssige møder med rektor, 
prorektor samt prorektors rådgiver, hvor vi primært har diskuteret dag-til-dag problemstillinger 
vedrørende universitetet, studerendes vilkår eller egne kår. Et centralt emne det forgangne år, 
har været opgraderingen af vores retshjælp. Målsætningen har været at forbedre studerendes 
retssikkerhed ved at tilbyde en rådgivende instans, der har direkte kontakt til AU’s jurister. En 
endelig konstellation er tæt på at være på plads, men da AU’s chefjurist har skiftet arbejde ved 
årsskiftet er projektet ufrivilligt sat i bero. Derudover har vi diskuteret forhold omkring 
overtagelsen af kommunehospitalet, Campus 2.0, af flere omgange. 

Mødet med rektoratet har vi også brugt til at give input til deres strategiske arbejde med 
ministeriet. Grundet en ny lov, skal AU udfærdige strategiske målsætninger, der får indflydelse 
på de økonomiske bevillinger. Med baggrund i AUPUS, har vi udfærdiget høringssvar ad to gange 
til denne proces, hvor vi har arbejdet for at sætte fokus på mål, der understøtter god 
undervisning. 

Debat med minister Søren Pind 

Søren Pind gentog i foråret en yndet disciplin blandt ministre på vores område: Et 
debatarrangement i Stakladen, han umuligt kunne vinde. Temaet var dannelse og fremtiden for 
de videregående uddannelser, hvor ministeren havde kridtet op til diskussion af de brede 
rammer. Belejligt nok havde Søren Pind selv kort forinden fremlagt det meget ventede udkast til 
et nyt bevillingssystem for universiteterne, med mange kritiske aspekter. Selvom ministeren 
excellerede i den yndede politiker-disciplin at undvige spørgsmål, blev det derfor en god lejlighed 
til at give forslaget til bevillingssystemet en kritisk kommentar. Søren Pind rykkede sig ikke, men 
det kastede dog anerkendelse af sig fra de relativt mange studerende, der besøgte 
arrangementet, vi stablede på benene sammen med AU. 

Pressearbejde og kommunikation 

I Rådsåret 2017 har Studenterrådet kontinuerligt været repræsenteret i pressen. Først på året 
verserede et Christiansborg-forslag om at forbyde bederum/stillerum på landets 
uddannelsesinstitutioner, hvor vi fik presseomtale. Bredt i den politiske debat blev forslaget dog 
skudt ned med den klare melding: Politikere skal ikke blande sig i hvordan universiteterne 
indrettes eller indgive sig på tankekontrol. Cirka 1-2 gange månedligt har Studenterrådet talt 
studerendes stemme i pressen, typisk P4 Østjylland, Jyllands-Posten og Omnibus (AU), i sager 
omhandlende besparelser, stress blandt studerende, praktik, mulige SU-besparelser, mangel på 
studieboliger og frafald. Presseindsatsen har i år været overvejende reaktiv, men vi har også 
aktivt arbejdet med at få bragt mediehistorier, såsom vores arbejde med trafiksikkerheden 
omkring campus, der gav enorm god respons, samt lanceringen af Erhvervskandidater. 

Politikkonferencer 

Politikkonferencen - forår 

Forårets politikkonference blev afholdt i slut april hos Studenterrådet ved RUC i Roskilde. Det 
store tema for konferencen var finansiering af universiteterne. Det mundede ud i et politikpapir, 
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der slog på underfinansieringen af vores institutioner. I løbet af weekenden blev der også 
diskuteret i workshops om bl.a. kommunalvalg, uddannelsesloftet samt religion og uddannelse. 
Studenterrådet vandt i øvrigt det store hashtag-løb og quizzen. 

Politikkonferencen - efterår 

2017 blev året hvor Politikkonferencen (PK) endnu en gang skulle finde sted i Aarhus. Arbejdet 
med forberedelserne til PK startede tidligt i foråret, og der skulle lidt tovtrækkeri til, først med 
BSS bygningsservice, siden med AU Bygninger og Økonomi, førend Ib fra Arts Bygningsservice til 
sidst trådte til og PK kom til at finde sted i hhv. Nobelparken og på Trøjborgkomplekset. I ugerne 
op til konferencen blev der arbejdet hårdt fra forretningsudvalgets side med at få det sidste 
praktiske på plads, og på trods af mindre uforudsete forhindringer må konferencen siges at 
være forløbet godt. Dette ikke mindst takket være den kæmpe indsats som de frivillige på 
konferencen og madholdet ydede før, under og efter. At afholde Politikkonferencen kunne ikke 
være løbet fornuftigt rundt uden alle de frivillige og man ville til afholdelse af fremtidige 
Politikkonferencer sagtens have et endnu større frivilligt team.  

Uddannelsesalliancen og demo mod besparelse 

Uddannelsesalliancen opstartede i Aarhus igen i løbet af forsommeren, da der løb rygter om 
mulige forringelser af SU’en. Fra start blev der lagt store kræfter fra både SR, DGS og LH for at 
mobilisere flest mulige organisationer til en bred efterårskampagne. På trods af at flere 
organisationer som PLS (pædagogerne) og HK Ungdom meldte sig i kampagnen, var de store 
ESB-organisationer pressede på aktivister. EEO måtte trække sig tidligt i forløbet, LH havde kun 
et par aktivister til rådighed, DGS var næsten halveret i aktivister, og vi havde selv nok at se til 
med afholdelse af politikkonference og kommunalvalgsaktiviteter.  

Det mere konkrete kampagnearbejde bar i løbet af sommeren præg af forvirring, da alliancen 
stadig arbejdede med flere mulige scenarier for efteråret og afventede det endelige 
finanslovsudspil. Meget af arbejdet lå da på at forberede handlingsplaner ud fra de scenarier, 
der kunne komme af udspillet, og en enig alliance i Aarhus besluttede at arrangere en 
demonstration, hvis der kom forringelser på SU’en og fokusere på casehistorier og andre 
aktioner, hvis regeringen ‘blot’ fortsatte med de 2%-besparelser på uddannelsesområdet 
(besluttet ud fra den nationale alliances foreslåede handlingsplan). Beslutningen byggede på 
flere faktorer. Først og fremmest vurderede de store organisationer, at de internt ikke var i stand 
til at mobilisere elever og studerende i samme grad som tidligere år - bl.a. var der ikke kræfter til 
at arrangere undervisningsnedlæggelser på gymnasier. Desuden vurderede alliancen, at et 
fortsat omprioriteringsbidrag i sig selv ikke kunne mobilisere demonstranter som eks. SU-
forringelser eller Uddannelsesloftet. Yderligere ville man gerne nytænke kampagneaktiviteter og 
sikre opmærksomhed på emnet på anden vis end at ende med en lunken demonstration med få 
fremmødte.  

Da finansloven blev fremlagt, og der ikke var udsigter til forringelser af SU’en, arbejdede 
Uddannelsesalliancen Aarhus således videre med planer om aktionsdage og pressefremstød. 
Studenterrådet lavede blandt andet en kampagne på Facebook med kendte undervisere for at 
understrege konsekvenserne af besparelserne.  
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Herefter opstod der stor forvirring i alliancen i Aarhus. Kort efter finanslovsudspillet besluttede 
Uddannelsesalliancen nationalt at afholde demonstrationer landet over, selvom der ikke lå 
forringelser på SU’en. Der blev derefter indkaldt til et hastemøde i styregruppen i Aarhus i start 
september, hvor beslutningen om ikke at afholde demonstration igen blev vedtaget i konsensus. 
Ikke desto mindre blev de lokale sekretærer for Uddannelsesalliancen pålagt at arrangere en 
demonstration imod vores ønske, hvilket også medførte at den ene lokale sekretær, Sune Koch 
Rønnow, opsagde sin stilling. 

Endeligt blev det besluttet at afholde en demonstration i Aarhus for at imødekomme det 
nationale ønske, men med langt mindre format end tidligere; uden gangruter eller flere 
demovogne og med flere boder for at fjerne sig fra de tidligere demonstrationsformater. Som et 
led i beslutningen meldte Studenterrådet klart ud, at der ikke var samme kræfter eller økonomi 
som tidligere år til at understøtte arbejdet, og at der var behov for ekstra hænder udefra. En stor 
del af arbejdet lå på vores kampagnesekretær, DGS’ere og fra udsendte aktivister fra København. 
Yderligere medførte AU’s planer om at omrokere vores foreningsgang og lokalebrug problemer 
for kampagneaktiviteter (#lokalegate). De rykkede ned i en kælder i Mindegade, hvilket 
distancerede samarbejdet mellem Studenterrådet og Uddannelsesalliancen yderligere.  

Demonstrationen blev afholdt 5. oktober på Rådhuspladsen med små tusind fremmødte. Af 
talere var bl.a. DGS, Studenterforum UC, Dansk Magisterforening, Dansk Elforbund Ungdom og 
Studenterrådet. Gejsten var trods alt stor både blandt de fremmødte og de to konferenciers, 
Rebecca og Octavia, og de fremmødte havde medbragt skilte og bannere, så demonstrationen 
mindede meget om tidligere Uddannelsesalliance-aktiviteter, blot i mindre skala end tidligere.  

Hele kampagneforløbet medførte et stort behov for at få evalueret Uddannelsesalliancens virke 
og opbygning på baggrund af den manglende autonomi i de lokale styregrupper og de 
manglende oplysninger fra de nationale samarbejdspartnere. Problemet er dog blevet positivt 
modtaget i DSF, ligesom det har vundet genklang blandt andre Studenterråd, og allerede nu 
diskuteres det, hvordan kampagnearbejdet skal fungere i 2018. Det er forhåbningen, at 
Uddannelsesalliancen fremadrettet kan fungere med større hensyn til lokale behov og idéer, så 
det igen bliver meningsfuldt at indgå som lokal hovedaktør.  

AUPUS 

AUPUS, det AU-politiske udvalg ved Studenterrådet, har det seneste år arbejdet med et bredt 
spektrum af opgaver, og udvalget har nydt bred faglig deltagelse samt haft det maksimale antal 
mandatbærere meget af året. En fast ramme for møderne, der har fundet sted cirka hver anden 
uge i løbet af semestrene, har været at give mandat til studenterrepræsentanterne i bestyrelsen, 
Sune Koch Rønnow og Lieve Vermeulen, som begge har indgået i udvalgets ledelse sammen med 
Rikke Rode og Aria Djavad-Nia fra forretningsudvalget. Bestyrelsesemner, der har været 
diskuteret i AUPUS, har særligt omhandlet Campus 2.0, digitaliseringsstrategien, rammeaftalen 
og økonomi (se mere under punktet om bestyrelsesarbejdet). Særligt arbejdet om udarbejdelsen 
af høringssvar til rammeaftalen har fyldt meget det sidste kvartal af 2017. 

Et andet fast element ved AUPUS-møderne har været at agere sparringsmøde for 
studentermedlemmer af de Akademiske Råd. Herigennem har særligt udmøntningen af 
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strategier og budgetter været diskuteret. Foruden de regelmæssige aktiviteter, har AUPUS også 
beskæftiget sig med en række løbende sager. 

I februar var dele af AUPUS-ledelsen blandt andet med til at afholde Akademisk Råds- og 
Studienævnsseminar på Sandbjerg Gods. Derudover er der i studienævnsregi blevet afholdt to 
studienævnscaféer omhandlende vigtige diskussioner i studienævnene på AU. Vi lavede to i 
foråret og en i efteråret og tilsendt studienævnenes studenterrepræsentanter. Vi prioriterede at 
have eksterne oplægsholdere, som talte om stress, ensomhed og Studiemiljøundersøgelsen 
2017, foruden oplæggene prioriterede erfaringsudveksling på møderne. 

Planlægningen af AUPUS-møder har dog i år lidt under, at akademisk råd møder i højere grad 
ligger på samme tidspunkter som både hinanden og bestyrelsesmøderne, hvilket har 
koncentreret møderne meget, hvilket AUPUS har diskuteret om det i sidste ende er gavnligt. 

LUPUS 

LUPUS er Studenterrådets leve- og uddannelsespolitiske udvalg, der varetager Studenterrådets 
politik udadtil, samt alt politik der ikke direkte vedrører AU’s bestyrelse, råd & nævn. Vi har haft 
et rigtig spændende og levende år i LUPUS, der overordnet set har kørt godt og stabilt, ikke 
mindst takket været nye såvel som garvede kræfter! LUPUS har haft en højere mødefrekvens 
men kortere møder end tidligere år. 

Politik om finansiering: LUPUS har i år vedtaget Studenterrådets politik om finansiering, så 
forretningsudvalget havde noget at tale ud fra, da debatten om universitets finansiering skulle 
tages. Studenterrådets finansieringspapir handler både om finansiering i hele sektoren og på 
AU. Papiret forsøger at gøre op med de konventioner, som præger debatten. Studenterrådet 
foreslår, at næsten alle midler omlægges til frie basismidler og gives direkte til 
institutter/fagklynger. Dertil skal institutter/fagklynger også refunderes for variable 
omkostninger ved øget optag. Papiret kommer også ind på brugerbetaling, intern fordeling på 
universitetet, myndigheds-betjening og eksterne midler. 

Politik om talentforløb: Udover finansieringspolitik har LUPUS i år vedtaget Studenterrådets politik 
om talentforløb. Talentforløb skal være formaliseret og åbne for alle. Talentforløb skal kun være 
på steder, hvor der er forskningskontakt nok. Konkurrencekultur er blevet for stor en del af 
universitet og det er universitetets opgave at sikre den faglige fordybelse.  

Ændringer i LUPUS arbejdsformer: Der er i LUPUS-regi i foråret blevet udarbejdet en oversigt over 
politikpapirer med korte resuméer af relevante politikområder. Her har vi institutionaliseret en 
praksis, hvor man opdatere oversigten når ny politik vedtages, så den løbende er opdateret. 
LUPUS har ved årets udgang besluttet LUPUS-mandatbærer kan deltage i udvalgsmøder i 
Danske Studerendes Fællesråd sammen med Studenterrådets valgte repræsentant. Dette håber 
vi på sigt kan være med til at skabe et stærkere bindeled til DSF.  

Behandling af årets begivenheder: LUPUS har også været stedet hvor mange af årets begivenheder 
bliver behandlet. Kommunalvalget har været varetaget af en gruppe nedsat af LUPUS og det er 
LUPUS der vælger forårets og efterårets delegationsledere til DSF’s Politik Konferencen (PK). På 
baggrund af en konkret henvendelse fra en arkitekt har vi også allerede haft lejlighed til at 
diskutere hvad “midlertidige” boliger er og hvad en studiebolig egentlig skal indeholde. LUPUS er 
også i den afsluttende fase af at udarbejde en politik om indgang- og optag til universitetet.  
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Det kommende år: Det er blevet evalueret at man gerne vil have længere møder det kommende 
år. Det kunne desuden være spændende at have flere oplæg til at opkvalificere LUPUS omkring 
forskellige politiske emner. 

KAMPUS 

Studenterrådets Kampagne-Udvalg har det forgange år afholdt én større kampagne, deltaget i 
samarbejdet med Uddannelsesalliancen og været til stede i forbindelse med andre større 
aktiviteter for at udbrede kendskabet til Studenterrådet. Der er blevet indkøbt et lille lager af 
merchandise, som har været godt modtaget og efterspurgt. 

Forårskampagnen – Studenterrådets arbejde gennem 85 år (fødselsdag) 

I 2017 kunne Studenterrådet holde 85 års fødselsdag. Det blev fejret med en kantinerundtur til 
Fuglesangs Allé, Matematisk Kantine, Nobelparken, Samfundsfaglig kantine, hvor der var en 
konkurrence om at gætte, hvornår Studenterrådet havde lavet hvilke aktiviteter. Det var en god 
mulighed for at oplyse om Studenterrådets arbejde, og hvorfor det er vigtigt, at have et 
uafhængigt organ, der kan varetage de studerendes interesser. Derudover foregik kampagnen 
viralt på både Facebook og Instagram. 

Efterårskampagnen - Uddannelsesalliance 

Efteråret 2017 bød på samarbejde med Uddannelsesalliancen, hvor emnet var besparelser. 
Oplysningsarbejdet foregik via kantinerundture, hvor vi fik rammesat besparelsernes 
konsekvenser for de studerende. Dermed fik vi vakt interesse og mobiliseret til kampagnens 
demonstration på Rådhuspladsen den 5. oktober. 

Derudover har KAMPUS bidraget til øvrige aktiviteter hos Studenterrådet. Blandt andet 
Northside som var en god mulighed for at oplyse om Studenterrådet hos personer, der 
almindeligvis ikke har kendskab til os. Derfor fik vi udarbejdet materiale, som blev hængt op i de 
3 barer, som Studenterrådet havde ansvaret for på pladsen. Det var både for at synliggøre os 
hos de frivillige, men også hos pladsens gæster. Det gav identitet til barerne, men blev ikke 
synderligt udnyttet af de frivillige til at gøre sig klogere på Studenterrådet. KAMPUS bidrog med 
en konkurrence til Studenterrådets stand ved Studiemessen i starten af efteråret. Dette var en 
stor tiltrækningsfaktor, der gav god mulighed for at reklamere for Studenterrådets øvrige 
aktiviteter i løbet af efteråret. Grundet DSFI’s udformning valgte KAMPUS at sætte fokus på det 
gode studiemiljø. Vi kørte et hyggehjørne, hvor folk kunne skrive på sedler, hvad der er fedt ved 
deres studie. Det gav mulighed for en positiv refleksion over sit eget studie. 

Universitetsvalg 

2017 var et spændende og uforudsigeligt år at afholde Universitetsvalg. Det var blandt andet 
præget af den interne opstillingsform var ændret, det var midt i kommunalvalget og andre 
studenterorganisationer havde et andet aktivitetsniveau. Vi formåede alligevel at få 
stemmeprocenten op på 20,03 %. Studenterrådets to spidskandidater, Sune Koch Rønnow og 
Line Dam, blev valgt ind i Universitetsbestyrelsen. Der var kampvalg til Akademisk Råd og 
Studienævn.  På trods af en rigtig stærk indsats af fagrådene, så tabte vi nogle få pladser til 
Konservative Studerende. 
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Evalueringen af Universitetsvalget 2016 gav anledning til at tænke i andre opstillingsmodeller til 
bestyrelsesvalget, end den Studenterrådet har benyttet de forrige år. Den nye model, der blev 
valgt på et Fællesrådsmøde, betød en revidering af kommunikationen udadtil. Primært på Arts 
blev valget mere gennemsigtigt og nemmere at kommunikere ud, hvorimod det modsatte var 
erfaringen hos BSS og Health. 

Det gode samarbejde med AU kommunikation, som blev etableret sidste år, fortsatte. Oplysning 
af valget foregik blandt andet via banner ved Tåsingegade, AU’s Facebook-side og mit.au.dk. 
Studenterrådet kommunikationsansvarlig og grafik stod for vores valgmateriale, som blev 
opdateret og fik et nyt design. Derudover lå valget i perioden for kommunal- og regionsvalget, 
hvorfor der måtte ekstra oplysningsarbejde til for at undgår forvirring. 

Indsatsen fra Konservative Studerende og Frit Forum var fra begge foreninger anderledes end, 
hvad vi før har oplevet. Især Konservative Studerende var meget synlige og stillede kandidater 
op til flere valg. Frit Forums lave aktivitet skyldes med al sandsynlighed kommunalvalget, hvorfor 
der nok kan forventes en større indsats næste år. 

Arbejdet forud for valget stod Valgkommissionen for. På det konstituerende Fællesrådsmøde 
blev Tine Schnetler, Tobias Aakjær, Maria Møller, Andreas Kristensen og Kristian Klausen fra 
dirigentinstitutionen valgt. I foråret udarbejdede de den overordnede strategi for valget, 
herunder opstillingsform(er), valg af spidskandidater, budget, kommunikation og et 
evalueringsskema. Forretningsudvalget afholdte møder for fagrådene, som havde både 
informerende og opkvalificerende karakter. Arrangementet om at stå i valgbod var ikke særlig 
velbesøgt, hvilket skal gentænkes. Spidskandidaterne Sune og Line brugte ugerne op til valget på 
at være ude og besøge en masse fagråd, hvor de holdte oplæg om Universitetsvalget. De havde 
færre forelæsningsbesøg, som eventuelt kan gentænkes til næste år og planlægge besøgene i 
god tid, så de ligger før valgugen. I selve valgugen var de rundt til samtlige valgboder. 

Fagrådene var især det bærende fundament i valgugen og grunden til, at Studenterrådet 
overordnet fik et godt valg. Der var valgboder 12 steder fordelt på de fire fakulteter med 
forskellige aktiviteter i løbet af ugen. Studenterrådet inviterede også i år til aftensmad på 
Styrelsen. Erfaringen fra 2016 viste at dette arrangement er noget af et tilløbsstykke, hvorfor der 
i 2017 blev forsøgt med et loft over deltagerantal. Dette betød færre deltagere end forventet. 
Derfor skal dette arrangement gentænkes, enten hvordan man når ud til alle eller hvorvidt, at 
der skal være et begrænset antal pladser. Det var især positivt, at tidligere aktive stod for 
madlavningen – sidste års bekymring angående ressourcer blev mindsket. Et nyt tiltag i år var et 
hyggerum, hvor valgaktive havde mulighed for at slappe af i løbet af dagen eller inden 
aftensmaden. 

I det kommende år kan det anbefales med endnu en større evaluering af valget. Blandt andet 
Studenterrådets opstillingsform, papiret om god valgskik, valg af spidskandidater tidligere på 
året og kommunikation. Derudover skal besøg af forelæsninger og aftensmad i valgugen 
gentænkes. 
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Kommunalvalg 

Allerede på fagrådsweekenden i foråret, var der en workshop om kommunalvalget, som meget 
af det senere arbejde tog sit udgangspunkt i. Arbejdet med kommunalvalget har sidenhen været 
forankret i en arbejdsgruppe. Studenterrådet har under kommunalvalget haft en særlig fokus på 
internationale studerende mulighed for at stemme, hvorfor der blev udarbejde en international 
folder, der forklarede hvor og hvordan man stemte, og hvor der var skrevet rundt til alle 
partierne der fik muligheden for at skrive et par ord om hvorfor internationale studerende skal 
stemme på netop dem. 

Under studiemessen stillede Studenterrådet stillede en bod til rådighed til debat og politisk snak 
kandidater fra hvert parti. To kandidater fra hver deres fløj stod i boden ad gangen for at skabe 
diskussion. Formålet var både at sikre kandidaternes lydhørhed over for de studerende og deres 
krav og tanker til kommunen samt at opreklamere kommunal- og regionsvalget generelt - særligt 
for nye studerende i Aarhus Kommune. De studerende var generelt debatlystne, og boden var 
velbesøgt på trods af, at flere kandidater ikke dukkede op til deres ‘vagt’.  

Traditionen tro afholdt Studenterrådet også den klassiske paneldebat i Stakladen med besøg fra 
samtlige partier. Paneldebatten var yderst velbesøgt over 500 tilskuere, og op mod hundrede 
tilskuere måtte sidde eller stå på gulvet, da samtlige stole i Stakladen var taget i brug. Op til var 
debatten blevet opreklameret gennem facebook og flyers, bl.a. på fredagsbarrundtur med besøg 
af Morten Østergaard. Paneldebatten kan med fordel arrangeres igen, evt. med en nytænkning 
af konceptet, så inddragelsen af de studerendes holdninger og bedre mulighed for spørgsmål. 

Midlertidige studieboliger 

I starten af efteråret indledte Studenterrådet et samarbejde med et arkitektfirma om at nytænke 
ungdomsboliger. Vi har haft en del møder herom, og både givet konkret feedback på nogle 
mulige boligtyper, videregivet statistisk data fra boligundersøgelsen fra 2016 samt udarbejdet en 
udtalelse omkring Studenterrådets holdning i LUPUS-regi, hvor Studenterrådet både anerkender 
problemerne midlertidige boliger prøver at løse, men hvor vi også riser nogle af de problemer 
op, vi ser i forlængelse af sådanne boligtyper. Der arbejdes så småt hen mod et stormøde for 
studerende og byrådspolitikere forår ‘18. 

Organisation 
Fællesrådet 

2017 var et spændende år for Fællesrådet. Der blev afholdt i alt 5 møder (3 i foråret, 2 i 
efteråret), hvilket var et møde mindre end tidligere år. Året var kendetegnet ved mange debatter 
- nogle mere kontroversielle end andre - men helt grundlæggende har der været gode debatter 
med bred deltagelse. Fællesrådet har derfor været dygtige til at vise kompromisvillighed på trods 
af lange diskussioner, svære emner og tætte afstemninger. Derudover har der (igen) i år været 
forskellige holdninger til at have workshops på Fællesrådsmøderne. På negativ-siden kan det 
nævnes, at fremmødet ved Fællesrådets møder har været dalende, hvilket kulminerede på årets 
sidste møde, hvor Fællesrådet var tæt på ikke at være i quorum. Der kan være mange grunde til 
dette, men fremadrettet anbefales det at lave Facebook-begivenheder til Fællesrådsmøderne, 



 

Side 10 af 19 

fortsætte “Ny i Fællesrådet” (evt. mere end 2 gange om året) og overveje, hvornår møderne ligger 
ift. eksamensperioder og andre begivenheder.  

Forretningsudvalget 

På det konstituerende Fællesrådsmøde torsdag d. 23. februar, udpegede Fællesrådet ved 
fredsvalg forretningsudvalget for Rådsåret 2017. Emil Outzen, stud.oecon, blev valgt som 
formand, og Hanna-Louise Schou Nielsen, stud.scient.pol, blev valgt som næstformand. Rikke 
Rode, stud.mag, Carina Molsen Nielsen, stud.mag, Søren Fauerskov Hansen, stud.scient.pol, 
Rebecca Østvand Matthiesen, stud.mag., og Niels Hvingelby, stud.oecon, blev valgt som menige 
medlemmer. Grundet praktik, udtrådte Rikke og Rebecca per 1. august, hvorfor Nanna Winther 
Jensen, stud.scient.pol, blev indsuppleret på Fællesrådsmødet torsdag d. 18. maj med start d. 1. 
september. Torsdag d. 21. september blev Aria Djavad-Nia, stud.scient.pol., valgt efter kampvalg, 
hvorved forretningsudvalget igen blev fuldtalligt. Særligt i foråret har en stor opgave i 
forretningsudvalget derfor været at få alle nyvalgte introduceret til deres opgaver samt 
arbejdsgangen på Rådet. Forretningsudvalget har dog hurtigt nået et højt tempo, med godt 
internt sammenhold og et nydeligt sammenspil med sekretariatet. Med undtagelse af juli og 
julen 2017 har forretningsudvalget haft ugentlige møder med fast deltagelse fra 
sekretariatslederen samt lejlighedsvist relevant personale fra sekretariatet. 

Sekretariatet 

Udskiftninger og genopbygning har været et stort og tidskrævende tema på sekretariatet i 2017. 
Ved Rådsårets start var bogholder Ann Veller Simensen og DSFI-projektleder stud.med. Tobias 
Jensen fortsat nye i deres stillinger, selvom begge hurtigt fik styr på deres arbejdsopgaver. 
Derudover bestod sekretariatet ultimo februar af sekretariatsleder stud.soc. Charlotte Stark, 
grafiker Sabina Ringtved og kommunikationsansvarlig stud.mag. Jesper Munk Jakobsen. I starten 
af marts ansættes en ny salgsansvarlig, stud.scient.pol. Emilie Mariendal. Grundet manglende 
tid, opsiger Sabina Ringtved uventet sin stilling pr. 1. april. I starten af maj begyndte 
sygeplejerskestuderende Dennis Hensel som ny grafiker. Derfor har et stort og tidskrævende 
arbejde for Charlotte og forretningsudvalget været at udføre ekstra arbejde i perioderne med lav 
bemanding samt at hjælpe de nystartede ansatte i gang med deres respektive stillinger. Den 
gode stemning og arbejdsmoralen har dog været uovertruffen på sekretariatet i det forgangne 
Rådsår, og selvom det til tider har krævet en Sisyfos-indsats, har holdånden været uknækkelig. 
Grundet færdiggørelsen af deres studier, opsagde Charlotte og Jesper som forventet deres 
stillinger ultimo august. For at sikre god overlevering, startede stud.scient.pol Frederik Slebo 
Karentius Freund som ny sekretariatsleder og stud.mag. Mette Marie Heinfelt som ny 
kommunikationsansvarlig primo august. I år var det samtidigt første gang, at Studiemessen og 
DSFI havde hver sin studenteransatte projektleder tilknyttet, hvor Emilie som salgsansvarlig 
samtidigt løftede arbejdet, der i mere end 10 år var blevet varetaget af Tom A. Poulsen. Selvom 
begge stillinger er meget tidskrævende, fungerede konstruktionen utroligt godt, hvorfor den 
samme løsning er blevet valgt for 2018. Grundet udveksling, stoppede Emilie i sin stilling 31. 
december og som ny salgsansvarlig startede stud.scient.pol Bjørn Schou Madsen ultimo 
december. Tobias opsagde ligeledes sin stilling ultimo december, blandt andet fordi han det 
kommende semester skal i klinik. Stud.ling.merc Jacob Lund Kjær skal være projektleder for DSFI 
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i 2018 og han startede med overleveringen i løbet af december. Arbejdet tager dog allerede flot 
form, og sekretariatet er igen i høje omdrejninger. 

Økonomi 

Ved indgangen til 2017 stod Studenterrådet i en situation med stor økonomisk usikkerhed. Vores 
studiemagasin Delfinen skulle omlægges til web, vi var usikre på det potentielle salg ved vores 
indtægtsgenererende aktiviteter, og vi havde øget vores faste lønomkostninger. Derfor 
budgetterede vi indledningsvist med et underskud på kr. 103.000 for 2017, et forventet tab, der 
dog blev nedjusteret til kr. 88.000. Dette gav anledning til en del konservative budgetteringer og 
mådehold på udgiftssiden for vores aktiviteter, samt et anseeligt organisatorisk fokus på at 
minimere vores omkostninger hvor muligt. Som følge af den institutionaliserede 
sparsommelighed sammen med fuldstændigt uovertrufne resultater for Studiemessen og 
Studenterhåndbogen samt et uventet positivt resultat efter et mudret DSFI, præsterede vi derfor 
et noget overraskende overskud på kr. 92.942 i regnskabsåret. Konturerne af et overskud 
begyndte dog først at tegne sig i årets sidste måneder - særligt på grund af DSFI - men først på et 
tidspunkt, hvor vi ikke meningsfuldt kunne opjustere eventuelle budgetposter, der i 
usikkerhedens navn blev beskåret i starten af året. Med tilgangen fra årets resultat, steg 
Studenterrådets egenkapital derfor fra kr. 753.871,- til kr. 846.814 i 2017. 

SUL 

I Rådsåret 2017 har Studenterrådet haft et øget fokus på SUL’s arbejde. Udover at SUL har været 
i nogle økonomiske vanskeligheder, der nu er kommet mere styr på, har det øgede fokus - 
desværre - været foranlediget af, at grønthøsterbesparelser på 2% på universiteterne, har skabt 
incitament for universiteterne & moderniseringsstyrelsen til at skubbe studerende, som er 
ansatte på universitetet, fra SUL-overenskomst til lavere lønnede HK og AC overenskomst. Søren 
har på vegne af studenterrådet siddet i SUL’s bestyrelse det sidste år.  

Studenterhusfondens bestyrelse 

Studenterhusfonden har i 2017 arbejdet på at skabe et solidt økonomisk fundament. Det er i høj 
grad lykkedes, og Studenterhusfonden kommer derfor ud af 2017 med et markant større 
overskud end budgetteret. Dette kan bl.a. tilskrives diverse nye initiativer med fokus på økologi 
og bæredygtighed. Visse kantiner giver dog stadig et større underskud, hvilket 
Studenterhusfonden allerede nu er begyndt at kigge på initiativer for at løse.  

Studenterrådets sekretariatsleder, Frederik S. K. Freund, er medlem af bestyrelsen sammen med 
Line Dam og Jeppe Kaas, der begge er valgt af Fællesrådet. 

Valgudvalget 

Første møde i valgudvalget 2017 bar præg af, at KS og FF på baggrund af valget 2016 havde bedt 
om at der skulle laves ændringer i valgreglerne på AU. Der var derfor kommet et oplæg fra 
valgsekretariatet hvordan reglerne evt. kunne ændres, så støttelister ikke længere var en 
mulighed. Der var dog enighed om i valgudvalget at det ikke var hensigtsmæssigt at ændre 
reglerne, da det også ville have konsekvenser for muligheden for valgforbund og valg af 
suppleanter. Det blev i stedet aftalt, at de tre studenterforeninger sammen skulle udarbejde et 
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internt dokument for god valgskik. Dette dokument blev udarbejdet i løbet af foråret, og blev i SR 
behandlet på et Fællesrådsmøde i foråret og sendt til orientering i valgudvalget i juni. Det er 
aftalt mellem de tre studenterforeninger at papiret tages op hvert år inden valget for at sikre, at 
alle fortsat kan tilslutte sig det.     

Idrætsudvalget 

I det forgangne år har der været en del aktivitet i Aarhus Universitets-Sports bestyrelse, 
Idrætsudvalget, hvor Studenterrådet har en vedtægtssikret repræsentant, i år i form af Niels 
Hvingelby.  

Synergien ved at sidde med i Idrætsudvalget er virkelig kommet til sin ret i år, hvor vi fik 
godkendt ændringen for overskudsfordeling for Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 
(DSFI), samtidig med at vi lige nu arbejder sammen om at få skabt rammeaftaler for afholdelsen 
af DSFI med AU i anledningen af universitetets 90 års jubilæum. Der har desuden været en del 
udskiftninger i det forgangne år i Idrætsudvalget, hvilket betyder at der i det kommende år skal 
ydes en indsats for at opretholde det gode samarbejde med det nye Aarhus Universitets-Sport. 

Salg 

Som det fremgår af beretningen fra 2016, blev der besluttet af opsige samarbejdet med en 
sælger, som havde været tilknyttet Studenterrådet i en årrække. Hertil har der været et mindre 
juridisk efterspil i form af et økonomisk krav. Vi så os nødsaget til at få juridisk bistand fra vores 
advokat endnu engang, hvor der hurtigt kunne konkluderes, at kravene intet havde på sig. Vi 
anser sagen som helt afsluttet nu, og forventer ikke at der kommer yderligere krav. 

De udfordringer det gav, har vi formået at løse på en meget tilfredsstillende vis. Vi oprettede i 
foråret 2017 en studentermedhjælperstilling til at varetage salgsopgaver samt stå for 
afholdelsen af Studiemessen. Det har været en løsning som vi har været ovenud tilfreds med, og 
vi kan derfor konkludere, at de salgsopgaver der tidligere har været udført af den eksterne, godt 
kan klares af en studentermedhjælper.  

Udover salg af stande til studiemessen, solgte vi annoncer til vores studenterhåndbog samt 
vores studiemagasin Delfinen. Sidstnævnte er vi stadig med for alvor at få op i omdrejninger, 
hvorfor salget ikke har været overvældende. 

Alt i alt har det overordnede salg været meget tilfredsstillende, og vi håber at kunne fortsætte 
den positive udvikling i 2018. 

Studienævns- og Akademisk Råds-seminaret 

Igen i år har Studenterrådet afholdt et seminar for nyvalgte studienævns og akademisk råds 
repræsentanter. Seminaret blev afholdt på Sandbjerg God fra lørdag til søndag den første 
weekend i februar. Der var stor opbakning til seminaret med cirka 45 deltagere. Seminaret har til 
hensigt at opkvalificere og forberede repræsentanterne på deres rolle i den kommende år i det 
to udvalg, derfor er programmet sammensat af oplæg og workshops, hvor de studerende har 
mulighed for at diskutere og stille spørgsmål til emner såsom de juridiske rammer for arbejdet, 
kursusevalueringer, AU’s økonomi og strategiske satsninger og politikker på AU. Derfor var 
chefjuristen igen i år inviteret til at introducere de juridiske rammer for både 
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studienævnsarbejdet og akademisk råd, da det er et vigtigt grundlag for arbejdet. Ligeledes blev 
de introduceret for AU’s økonomi, da dette er relevant for begge råds arbejde. 

I år havde vi også valgt at invitere Berit Lassessen til at holde oplæg om kursus evaluering og 
Laura Munk om de to frafaldsundersøgelser på ST og ARTS. Seminaret blev positivt evalueret, og 
flere af deltagerne har efterfølgende deltaget i SN cafeérne i foråret og efteråret. Dog skal vi 
fortsat arbejde med, at gøre programmet relevant for gengangere, særligt akademisk råds 
repræsentanterne, som typisk er meget erfarne studenterrepræsentanter.  

Universitetsbestyrelsen 

Bestyrelsesåret 2017 har båret har i stor stil båret præg af tre primære emner: 1) Flytningen til  
det gamle Kommunehospital  (KH) og principper for Campus 2.0. 2) Digitaliseringsstrategien og 
3) Den strategiske rammekontrakt, som erstatter universiteternes udviklingskontrakter med 
ministeriet. Alle tre emner er drøftet af flere omgang i AUPUS.  I forhold til arbejdet med KH og 
camput 2.0 har Studenterrådet primært fokuseret på, hvordan der sikres en god proces for 
flytteplanerne til KH, hvor fagmiljøerne inddrages tidligst muligt. Med arbejdet omhandlende 
principperne for campus 2.0 har SR haft vægt på emner såsom bæredygtighed, nær kontakt 
mellem forskere og studerende og gode studiefaciliteter( læsepladser, grupperum mm.), og 
sikret at principperne fremover er gældende for hele AU og ikke kun KH. 

Digitaliseringsstrategien har flere ben, hvoraf de to om Edu-IT og uddannelses af flere 
digitaliseringsspecialister er endeligt vedtaget i bestyrelsen. Studenterrådet har i deres arbejde 
med digitaliseringsstrategien fokuseret på, hvordan vi sikre at Edu-It bliver en satsning som 
kommer de studerendes læring to gode, og har derfor fremhævet vigtigheden af at sikre gode 
processer der fokuserer på kvaliteten og formålet af de kurser som skal re-designes, fremfor 
fokus på antallet af kurset som re-designes. Ligeledes har vi rejst en bekymring for, hvorvidt de 
nødvendige ressourcer er tilstede, da det vil kræve en kulturændring blandt både STUD og VIP at 
implementere Edu-it, og vi allerede nu ser at mange VIP’ere har dårlig tid til at tage på kursus i 
undervisningskompetencer. De strategiske satsninger spiller på mange måder ind på 
udformningen af den strategiske rammekontrakt, da indikatorerne for effektmålene bygger på 
AU’s strategi. SR har i arbejdet med rammekontrakten primært fokuseret på målet om 
forskningsbaseret uddannelse, hvor SR fremhævede at flere af de foreslåede effektmål lå langt 
fra hvad vi anså som noget der støttede op om forskningsbaseret undervisning, og at fokus 
primært lå på kvantitet og output, frem for kvaliteten af fx re-designede kurser.  

Endvidere har  

Fagrådshyttetur 

Traditionen tro blev der afholdt en hyttetur for de fagrådsaktive. På ægte spejder manér fandt 
den sted i smukke omgivelser i en skov nær Aalborg i weekenden den 6.-7. maj. Vi var 15 
deltagere samt fire aktivister med.  

I modsætning til tidligere år havde vi kun en overnatning (fra lørdag til søndag), da der var 
Artistisk Festival fredag den 5. maj. Dette viste sig at være en god ide, da man sagtens kan nå 
programmet og således ikke tager helt så meget af folks sparsomme tid.  
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Vi prøvede i 2017 at afholde fagrådshytteturen i foråret i stedet for efteråret, da der ofte er 
meget travlt for både Studenterrådet og fagrådene i efteråret. Dette var en god beslutning, på 
trods af besvær med at finde en lokation der ikke var booket i forvejen til konfirmationer eller 
lignende.  

 

Da vi brugte en spejderhytte, tillod vores lokation ikke lange oplæg, da der ikke var mulighed for 
powerpoint. Derfor var både oplæg og workshops anderledes, da man var nødt til at have en 
form for mobilitet og alternativ tilgang til at lære fra sig. Vi havde erfaringsudveksling mellem de 
forskellige repræsenterede fagråd, samt fem oplæg og workshops, hvor vi blandt andet om 
konfliktløsning i ens fagråd, hvordan man motiverer forskellige frivillig-typer, vi afprøvede en 
anderledes måde at debattere tunge emner såsom SU på, og havde en workshop, der gav inputs 
til hvad Studenterrådet skulle gøre i forbindelse med Kommunalvalgkampen i efteråret 2017. 
Det meste foregik i solen på græs, med et virvar at post-its og gode inputs, og dermed føltes 
dagene både rig på læring og sjov. Hytteturen gav mulighed for faglig fordybelse og socialt 
samvær. Der var en hyggeaften lørdag aften med hjemmelavet smørrebrød, bål, skumfiduser og 
en kold øl til dem, der havde lyst til det. 

Alt i alt var det en succes og et tilbud vi håber man i fremtiden kan nå ud med til flere, så der er 
endnu flere fagråd repræsenteret, der kan få fornøjelsen af det.  

Sociale aktiviteter 

Forretningsudvalget har i løbet af året afholdt Onsdag Morgen, hvor der udover kerneaktive en 
gang imellem har deltaget nye aktive. Arrangementet har også været anledning til at introducere 
sekretariatets nye ansatte i uformelle rammer. I december blev der afholdt juleafslutning, hvor 
der var godt med fremmødte. Det blev mest benyttet af kerneaktive, hvor der fremover godt kan 
arbejdes på at brede arrangementet ud til flere. 

Derudover har der været afholdt andre sociale arrangementer, som hovedsageligt har været 
drevet af Studenterrådets aktive. Blandt andet filmaften, biografture og kommunalvalgsaften. 
Dette er koordineret i gennem de sociale gruppe på Facebook, som det er vigtigt at huske at 
invitere nye aktive med i. 

I år stolede vi ikke nok på det lunefulde sommervejr til at holde en grill-sommerfest. Derfor blev 
maden en mexicansk buffet inden for i stedet. Da det ultimative brugte lokkemiddel fra 
fagrådene er kage, var aftenens underholdning var ‘Den Store Bagedyst’. Her var der både flotte 
mesterværker med det helt rigtige snit, og dygtige økonomer til at regne en vinder ud. Hvis man 
ikke turde begive sig ud i mousser og fondant, var der desuden en konkurrence, hvor man kunne 
dekorere sin egen cupcake, så alle kunne være med. Aftenen blev brugt til at sige god sommer 
og tak for et godt semester, samt at mødes på tværs og lære hinanden at kende på en uformel 
måde.  

Aktivitetspuljen 

Aktivitetspuljen har løbende gennem 2017 uddelt midler til studenterdrevne foreninger. Som 
følge af sidste års beslutning er det administrative arbejde blevet omstruktureret. Arbejdet har i 
år ligget hos Carina fra Forretningsudvalget og Ann fra Sekretariatet. Alle beslutninger er taget af 
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Aktivitetspuljens udvalg, som blev nedsat af Fællesrådet på det konstituerende møde. Her blev 
Jannik Wiggers, Kåre Koch Rønnow og Line Dam valgt. Der har været stor interesse for at søge 
støtte til aktiviteter, og udvalget har uddelt størstedelen af midlerne. I det kommende år kan 
processen revideres. 

Aktivitetspuljen har i 2017 blandt andet uddelt midler til: Molekylærbiologi og Genetik 
(Studietur), Økonomi (Den Gyldne Pegepind), Humanister i Erhvervslivet (Projekt 1, 2, X), 
Politologisk Forening (Faglig Dag 2017), Kvindeligt Økonomisk Netværk 
(Semesterstartsarrangement) samt introaftener og aktiviteter hos Religionsvidenskab, ABC, 
Historisk Fagråd, Medicinerrådet, Pædagogisk Filosofi og Balkan- og russiske studier. 

Studenterfonden af 1963 

Året 2017 har været betydningsfuldt for fonden. Vi har i året kritisk gennemgået fondens 
investeringer. Bestyrelsen fandt i denne forbindelse det yderst problematisk at have omkring 
40% af fondens samlede midler stående i en enkelt aktie, da et udsving på denne ene aktie ville 
betyde meget for fondens samlede økonomi. Med kyndig vejledning fra Financelab (en forening 
på Økonomi og Erhvervsøkonomi) ændret fondens investeringer. Disse kan ses nedenfor. 
Målsætningen har været maksimal afkast til gavn for fonden (nedenstående udsnit er kun de 
investerede aktiviteter, for det samlede finansielle overblik henvises til regnskabet 2017 der er 
under udarbejdelse). Det skal også nævnes at vi har været så heldige at modtage en gave på 
37.000 kr. For dette sender vi vores tak til Jørgen Lang, direktør i Aarhus Universitets 
forskningsfond. 

I 2017 har bestyrelsen foretaget følgende uddelinger: 
Financelab: 2.500 kr. (10.000) 
Aarhus Universitets Big Band: 3.000 kr. (3.000) 
Foreningen ViGør: 1.000 kr. (10.000) 
Foreningen Humanister i Erhvervslivet: 8.037,5 kr. (11.000) 
Political Science Case Challenge (PSCC): 3.500 kr. (5.000) 
Ingeniørrevyen Aarhus: 1.650 kr. (7.500) 
Foreningen for Akutmedicin (FAM): 3.500 kr. (34.400) 

Beløbet der først fremgår er det bevilligede beløb, det i parentes er det ansøgte. Som det 
fremgår er det fulde beløb typisk ikke blevet bevilliget. Hver ansøgning er kritisk blevet 
gennemgået, og bestyrelsen har derefter uddelt støtte afhængigt af hvilke arrangementstyper og 
aktiviteter, der bør støttes. 

Ift. Arrangementstype er udflugter typisk blevet frasorteret. Dette er gjort ud fra en vurdering af, 
at pengene får større nytte til arrangementer her på AU. Hvis man skal afsted på en udflugt med 
deltagerbetaling, mener vi ikke at det har stor betydning om man betaler 250 eller 200. Et 
arrangement på AU hvor vi dækker omkostninger til transport og gaver kan modsat afholdes 
gratis.  
Ift. Aktiviteter har vi primært frasorteret mad. Bestyrelsen har støttet mange lokaleomkostninger 
og lignende, mens det er blevet bestyrelsen ikke har ment at fondens midler skal gå til lækker 
mad, da dette vil ske på bekostning af andre arrangementer. Dette har konkret betydet at eks. 
Financelab har modtaget 3.000 kr, da dette var deres omkostninger til lokaleleje, og PSCC har 
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modtaget 3.500 da dette var deres diverse omkostninger. Bestyrelsen har vurderet at man på 
denne måde muliggør flest mulige arrangementer. 

Samarbejde med Danske Lejere 

Samarbejdet mellem Studenterrådet og lejerbevægelsen er genopstået og blevet tættere. 
Danske Lejere afholdt i samarbejde med Studenterrådet to kantinedage i november, i hhv. 
Nobel- og Samfundsfaglig kantine, hvor studerende kunne stille spørgsmål til og medbringe 
deres lejekontrakt til råd. Kantinerundturene er tiltænkt at fortsætte i fremtiden efterfulgt af 
større seminarer om studerendes rettigheder på det private lejemarked. Det øgede samarbejde 
med Danske Lejere vil ikke påvirke eller stå i vejen for Studenterrådets samarbejde med LLO 
(Lejernes LandsOrganisation).  

Arbejde i DSF 

Forretningsudvalget samt enkelte andre aktive i Studenterrådet har i 2017 sikret vores 
repræsentation i Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Hanna-Louise , Søren og Emil har på skift 
deltaget i Landsforum, svarende til DSF’s bestyrelse, Emil i det Uddannelsespolitiske udvalg, 
Søren stærkt suppleret af Esben Andersen i det Levepolitiske udvalg, Carina i det Organisatoriske 
udvalg og Niels i det Internationale udvalg. Gennem flere af udvalgene har politikudvikling været 
et fast emne, der har krævet arbejde. Derudover har vi i år afholdt efterårets politikkonference i 
DSF, hvilket har krævet en del økonomiske og tidsmæssige ressourcer. 

#lokaleGate 

Formuleret lidt nutidigt blev vi i år involveret i #lokaleGate. Grundet en større omflytning på 
Fuglesangs Allé blev Konservative Studenter i år lokaleløse, og vi blev forespurgt at finde et af 
vores lokaler, de kunne bruge. Først insisterende med en slet skjult “ellers gør vi det for jer”-
melding mellem linjerne, siden indgik vi i mere civiliserede forhandlinger. Dette affødte internt 
en større granskning for at afklare vores brugsrettigheder til lokalerne. I accept af, at vores 
lokalebehov var berettiget blev udfaldet, at vi fik et nyt lagerlokale på Trøjborg (det gamle VIA) 
som erstatning. Dette kunne derved muliggøre, at Delfinen kunne flytte til det store side-lokale til 
Styrelsen fra deres gamle kontor i 128, hvor KS derfor ville kunne flytte ind. Men lokalet blev 
sidenhen fundet for småt til de Konservative armbevægelser, og de fik i stedet et lokale i det 
Nordøstlige hjørne ved Nordre Ringgade og Nørrebrogade. På aftale med prorektors rådgiver, 
har vi derfor igen råderet over det nu nymalede lokale 128. 

Serviceaktiviteter 
Studiemessen 

Studenterrådet har i år afholdt studiemesse for 29. gang. Da vi valgte ikke at forlænge 
kontrakten for det ansvarshavende personale, har det ifm. opgavet været et væsentlige større 
arbejdsmængde og læringskurve, også for forretningsudvalget. Det gode resultat, både i 
udførelsen og i økonomien, er derfor ekstraordinært flot, da det bestemt ikke var givet. 
Studiemessen er en mulighed for Studenterrådet til at komme ud til særligt nye studerende, og 
klæde dem godt på til livet som studerende, og samtidig giver et økonomisk fundament for 
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andre aktiviteter. Samtidig giver det studenterrådet en mulighed for at knytte bånd til relevante 
samarbejdspartnere, og giver mulighed for at påvirke ansvarspersoner, der typisk gerne vil 
besøge messen, herunder i år rektor, prorektor og borgmesteren. 

Northside Festival 

Studenterrådet deltog igen i år til NorthSide festivalen med 145 frivillige. Op til festivalen havde 
Studenterrådet, ligesom sidste år, valgt at ansætte en studentermedhjælper, Lieve Vermeulen, til 
at rekruttere frivillige, organisere vagtplanen og varetage kontakten til NorthSides baransvarlige. 
I år valgte man at samarbejde med KAMPUS om udsmykningen af de tre barer. Udsmykning i de 
tre bar fokuserede primært på en intern kommunikation til de frivillige for at sikre SR synlighed 
overfor dem. Rekruttering af frivillige gik godt, og alle mødte op til deres vagter (der var nogle 
enkle som faldt fra grundet sygdom). Der var dog igen i år kritik af NorthSides kommunikation 
op til festivalen, samt deres håndtering af frivillige under festivalen. To af SR’s barer lå ved den 
røde scenen (tidligere P6 beat scenen), hvor musikken søndag stoppede tidligt, hvilket betød at vi 
havde flere frivillige på vagtplanen, som skulle betjene barer som stod på en tom festivalplads - 
alle festivalgæsterne var naturligvis ved de to andre scener. Denne problematik blev rejst for 
NorthSide inden festivalen hvortil svaret var, at man kunne vagtplanlægge sig ud af det. 
Problemet var dog, at  vagtplanen skal være færdig (NorthSides egen deadline) før vi kender 
spilleplanen, så dette var ikke muligt. Om søndagen, på festivalen, beslutter NorthSide at de vil 
fordele vores frivillige ud på andre områder og lukke området ved den røde scene tidligt  efter 
den sidste koncert. Den NorthSide ansvarlige (studentermedhjælperen) understregede overfor 
NorthSide, at de frivilliges vagt sluttede kl. 1, men oplevede alligevel at NorthSide mente de 
skulle blive til senere for at afslutte lukningen af festivalpladsen - flere af vores frivillige valgte 
dog at gå, da deres vagt officielt sluttede. Ydermere ændrede NorthSide lukkeproceduren 
søndag eftermiddag, hvilket betød at vi stod i en situation, hvor vi valgte at sende vores frivillige 
hjem til den aftale tid og vores baransvarlige måtte blive til sent (!) for at lukke barerne ned.  

2017 markerede derfor endnu et år, hvor vi oplevede at NorthSide nedprioriterede frivillige 
yderligere samt ikke ville honorere os for udført arbejde, der lå udover vores kontrakt. Dette gav 
derfor anledning til, at vi forsøgte at genforhandle kontrakten i samarbejde med Studenterhus 
Aarhus og VIAVAR, hvor en målsætning var at opnå bedre vilkår for frivillige samt en rimelig 
betaling. Trods indledende løfter om forbedringer, var NorthSide ikke villige til at ændre 
forholdene. Grundet eksamensperioden indkaldte Forretningsudvalget ikke til et ekstraordinært 
møde i Fællesrådsmødet, men i stedet blev der afholdt en høring af fagråd. Med støtte fra de 
Fagråd, der tilkendegav en holdning, besluttede Forretningsudvalget derfor at disponere på 
Fællesrådets vegne og stoppe samarbejdet med NorthSide. 

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 

I år var det 10. gang i træk at Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag fandt sted som et 
samarbejde mellem Studenterrådet og Aarhus Universitet-Sport. Projektgruppen gik tidligt i gang 
med det store forberedende arbejde, hvilket fik alt til at gå op i en højere enhed til sidst. Forud 
for dagen var vi ramt af store udfordringer i forbindelse med den store mængde regn der faldt 
over Aarhus, og selvom vejret artede sig mere på dagen, var det stadig kun mange lange dages 
kamp mod mudderet og en masse flis der sikrede at festen ikke forsvandt i mudderet. Men 
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udfordringerne til trods endte dagen som en kæmpe success, hvor Universitetsparken endnu en 
gang var fyldt med festglade unge studerende, som holdt liv i festen lige fra De Danske Hyrder 
åbnede ballet, til TV2 afsluttede det hele. 

Fra Studenterrådets side har der i år været en ambition om at lave et event der kunne være med 
til at sætte Studenterrådets aftryk på dagen. Vores førstevalg i at få Den Korte Radioavis ud og 
snakke studenterpolitik med Sana Mahin Doost lykkedes desværre ikke, men at Jonas Mogensen 
kom ud og lavede stand-up om livet som studerende viste sig at være et godt trækplaster.  

Det er klart at denne store fest ikke kunne være blevet til noget uden de mange kræfter som alle 
de involverede og frivillige lagde i det, og Danmarks Største vil altid stå som et stort bevis på for 
hvad vi som studerende kan være med til at udrette når vi arbejder sammen om det. 

Delfinen 

“Delfinen er gået i nettet,” skrev Omnibus i foråret, da vi relancerede vores studiemagasin i 
digitalt format. Redaktørstillingerne var i starten af året besat af stud.mag. Mathias Overgaard 
Bjerrum og stud.scient. Rasmus Norup. Eftersom magasinudgivelserne ophørte ved årsskiftet, 
stoppede en del af skribenterne desværre, dog ikke helt uventet. Det primære redaktørarbejde 
tegnede sig derfor til at gentænke Delfinen, hvor også Jesper Munk Jakobsen og Emil Outzen 
deltog i hele processen. Arbejdet med design og programmering blev udført af designbureauet 
Beneath. Delfinen blev lanceret online i starten af maj, men er dog først for alvor kommet i gang 
med mere regelmæssige udgivelser i efterårssemesteret. Grundet praktik, stoppede Mathias 
som redaktør før sommerferien og blev erstattet af journaliststuderende Asta Handberg, der dog 
først startede i slutningen af 2017. 

For redaktørerne er den primære arbejdsopgave ved afslutningen af Rådsåret 2017 (og som 
forventes at fortsætte gennem foråret) at genetablere staben af frivillige skribenter på 
magasinet, blandt andet gennem opslag samt en introducerende workshop, der skal klæde 
skribenter godt på. 

Kursusvirksomheden 

I år har været året hvor Kursursvirksomheden igen skulle op og køre, og målsætningen fra 
starten har været at få stablet kurser på benene som er relevante og brugbare for studerende. I 
foråret blev der planlagt kurser i opkvalificering af kasserer og et i præsentationsteknikker, og i 
efteråret blev der planlagt et debattørkursus, et i studieøkonomi foruden endnu en i 
præsentationsteknikker. Der har desværre vist sig sværere end først antaget at få tilslutningen til 
de planlagte kurser, og det lykkedes således kun at afholde debattørkurset samt opkvalificering 
af kasserer, da de andre måtte aflyses grundet for få tilmeldte. Der har vist sig at være et stort 
udbud af kurser inden for studieøkonomi, præsentationsteknikker og andre direkte 
studierelevante kurser, udbudt af fagforeninger og a-kasser, hvorfor der har været hård 
konkurrence om at tiltrække deltagere til lige netop den type kurser. Dernæst vil det 
fremadrettet kræve en mere målrettet markedsføringsstrategi at tiltrække opmærksomhed til 
vores kurser. Det skal dog ikke overskygge det faktum at det lykkedes at afholde opkvalificering 
af kasserer blev taget overordentligt godt imod blandt de fremmødte. Debattørkurset var også 
en success, omend for kun en lille udvalgt skare. 
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Studiestart 

Til studiestarten i sommeren 2017 havde vi en stor aktivitet her i Studenterrådet. Dette indebar 
bl.a., at vores forretningsudvalgsmedlemmer var ude og holde studiestartsoplæg på over tyve 
forskellige uddannelser. Her blev de nye studerende introduceret til hvad Studenterrådet er for 
en størrelse, samt hvordan de selv kunne blive aktive.  

I samme ombæring uddelte vi over 4500 studiestartspakker, der indeholdt diverse brochurer for 
forskellige forenings- og aktivitetstilbud til de nye studerende.  

Vi fik trykt 11.000 Studenterhåndbøger, hvilket dog vise sig at være et for stort antal, da vi havde 
en god mængde til overs. Vi revurderer derfor antallet af håndbøger til i år, så det bestilte antal 
svarer til det reelle forbrug. 

Til 2018 forventer vi at fortsætte med de samme aktiviteter omkring studiestarten. 
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