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Foreløbig dagsorden til 4. ordinære Fællesrådsmøde d. 25.10.2018 

Torsdag d. 25.10.18 kl. 19.15-22.00, Frandsensalen / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Kristian (dirigent, ikke mandat), Esben (dirigent, ikke mandat)), Jonathan (dirigent, ikke 

mandat), Esben (Oecon rådet), Lærke (Fysik), Kåre (MSFR), Lasse (RIA formand), Laura 

(statsrådet), Mille (statsrådet), Ditte (psykologi), Andreas (psykologi), Thomas 

(MOGENS, ikke mandat), Elisa (MOGENS), Signe (CC), Rebecca (CC), Ida (MFSR), 

Rasmus (MFSR), Sara (FU, ikke mandat), Erik (FU, ikke mandat), Kristian (ABC), 

Pernille (ARTS), Sidsel (ARTS), Ditte (ARTS), Jannik (ARTS), Anna (ARTS), Maria 

(ARTS), Line (ARTS), Thomas (ARTS), Jason (ARTS), Tobias (FU), Alexander (FU, 

havde mandat i første del af mødet), Krestina (FU, ikke mandat), Søren (FU, ikke 

mandat), Carina (Formand, ikke mandat), Bjørn (ABC), Søren (ABC, ikke mandat), 

Louise (ABC), Frederik (Sekretariatsleder, ikke mandat) 

 

26 mandatbærere til stede og dermed i quorum.  

 

1.2 Godkendelse af referat - 3. ordinære fællesrådsmøde d. 13.09.2018 (O+D+B)  

(Bilag 1) 

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

Godkendt. 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Ønske om at tilføje punkt om opstillingsudvalg.  

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

Godkendt. 

 

Esben og Kåre valgt til opstillingsudvalget 

19:15-19:30 

2. Sager til behandling I 

2.1 1.-3. kvartalsregnskab (O+D) (Bilag 2) 

Kritiske revisorer godt tilfredse. 

Kåre: KAMPUS har ikke fået brugt deres penge. Vigtigt at de får brugt deres penge. 

Pernille: DSFI ærgerligt med underskud når vi forventer overskud.  

19:30-20:50 
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2.2 Servicestrategi (O+B) (Bilag 3) 

Frederik præsentere den nye servicestrategi. Mest væsentlige ændring i forhold til DSFI. 

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

Godkendt. 

 

2.3 Studenterpolitisk Forum (O+D+B) (Bilag 4) 

Tobias, Maria og Krestina fortæller omkring Studenterpolitisk Forum og emnerne man 

beskæftiger sig med. SR sender fire, heriblandt et medlem af Fællesrådet.  

Elevliggørelse: 12 stemmer for 

Frivillighed: 2 stemmer for 

Campus: 11 stemmer 

Blankt: 1 stemme 

 

Elevliggørelse valgt som emne. Onsdag d. 14 november.  

 

Som repræsentant for fællesrådet: 

Elisa stiller op og er valgt. 

 

2.4 Politikpapir - politik om kvalitet i vores uddannelser (O+D)  (Bilag 5) 

Tobias præsentere politikpapir for LUPUS med gruppearbejde/workshop. 

3. Pause 20:50-21:00 

4. Sager til behandling II 

4.1 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 6) 

Pakke 1: 

Forslag 2: 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. 26 stemmer for. 

Forslag 3: 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. 26 stemmer for. 

 

Pakke 2: 

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

 

Pakke 3: 

21:00-21:15 
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0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. 26 stemmer for. 

 

Pakke 4: 

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

5. Meddelelser 

5.1 Forretningsudvalget (O)  

Carina orienterer om hvad SR har lavet siden sidst. Nye FU´ere pr. 1 oktober.   

Krestina og Elisa: Fortæller om PK.  

 

5.1.1 Danmarks Studerendes Fællesråd (DSF) - Politikkonference (O) 

Valg til FU og forperson i DSF. Kandidaterne præsenterer deres kandidatur. 

 

5.2 AUPUS (O)  

Line fortæller om AUPUS. Diskussion omkring beskæring af internationale studiepladser 

og code of conduct. Dagsordener i akademisk råd. Ville gerne have hvis folk ville skrive 

debatindlæg som det at være valgt til uni politik.  

 

5.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 7) 

Ditte, Carina, Mille stiller op og er valgt. 

 

5.3 KAMPUS (O) 

Erik og Jonathan fortæller om arbejdet i KAMPUS. Penge til overs fra forårets budget.  

 

5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 8) 

Carina stiller op og er valgt.  

 

5.4 LUPUS (O)  

Tobias fortæller om arbejdet i LUPUS. 

 

5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 9) 

Krestina og Lærke opstiller og er valgt. 

 

5.5 Fagrådsrunden (O) 

21:15-21:50 
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ABC: Netop gennemført store klagedag. Kage for klage. Ved at være klar til 

valget.  

ARTS: Debat omkring tilvalgsreformen. Meget tid på uni valget. 

CC: Arbejder på rekruttering og har fået seks nye medlemmer. Fokus på uni valg. 

MFSR: Fordoblet antallet af medlemmer. Afholder eksamensforedrag snart. 

MOGENS: Fed generalforsamling. Alle pladser fyldt og ny formand (Elisa) 

Kandidatguide arrangement. Glæder os til univalget.  

Oecon rådet: Har også afholdt store klagedag. Snart forskerrunde 

Psyk rådet: Univalget fylder. Kvalitative evalueringer.  

RIA: Travlt med CAMPUS 2.0 da de skal flytte. Mangler info om hvad der skal 

ske. Opretter landsdækkende netværk sammen med IDA. Ekstraordinær 

generalforsamling mandagen efter.  

Statsrådet: Havde generalforsamling for en måned siden, fyldt 14 ud af 19 pladser. 

Netop afholdt faglig dag, hvilket var en stor succes.  
 

5.6 Andre (O) 

6. Evt. 

Julian: fortæller om DFS´s seneste kampagne mod 2% nedskæringer.  

Jonathan: Stadig mulighed for at indsende kandidatur til suppleanter.  

21:50-21:55 

7. Mødeevaluering (uden for referat) 

 

21:55-22:00 

 


