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Tidsplan frem til det 5. ordinære fællesrådsmøde 

Kære Fællesråd. 

Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til femte ordinære fællesrådsmøde d. 29. november 2018. 

 

Rådsårets sidste fællesrådsmøde vil blandt andet byde på vedtagelse af budget, honorar og 

mødekalender for rådsåret 2019, ligesom interessante workshops vil blive afholdt. Herudover vil 

LUPUS følge op på det vellykkede gruppearbejde omkring politikpapiret vedrørende kvalitet i 

uddannelser fra fællesrådsmødet 25.10.2018. 

 

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 27. november) samt nærmere information om Ny i Fællesrådet 

sker ved at kontakte Alexander Estrup på alexander@sr.au.dk. 

 

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 15. november kl. 12:00, såfremt de skal inkluderes i 2. 

udsending. 

 

Ønsker du eller dit fagråd et punkt på dagsordenen eller en workshop på fællesrådsmøderne, 

så er I mere end velkommen til at kontakte Dirigentinstitutionen via kontaktoplysningerne nederst. 

Alle er velkomne til at komme med forslag til fællesrådsmødernes indhold. 

 

Tidsplanen frem til det 5. ordinære fællesrådsmøde: 

Torsdag den 15. november - 2. udsending 

Torsdag den 22. november - 3. udsending 

Torsdag den 29. november 2018 kl. 19:15-22:00 - 5. ordinære fællesrådsmøde 

 

Som altid er I velkomne til at henvende Jer med spørgsmål, forslag, indvendinger eller noget helt 

fjerde på dirigent@sr.au.dk. 

 

Skulle man mod forventning forefinde fejl eller mangler i nærværende udsending såvel som andre 

udsendinge, så er man mere end velkommen til at forelægge Dirigentinstitutionen den pågældende 

uhensigtsmæssighed med henblik på korrektion i senere udsendinge eller på det relevante 

fællesrådsmøde. 

 

Venlig hilsen 

Dirigentinstitutionen: 

Chefdirigent   1. dirigent   2. dirigent   

Kristian Klausen  Jonathan Rossen  Esben Andersen 

dirigent@sr.au.dk   

mailto:alexander@sr.au.dk
mailto:dirigent@sr.au.dk
mailto:dirigent@sr.au.dk
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Foreløbig dagsorden til 5. ordinære Fællesrådsmøde d. 29.11.2018 

Torsdag d. 29.11.18 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, Preben Hornung stuen / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

1.2 Godkendelse af referat - 4. ordinære fællesrådsmøde d. 25.10.2018 (O+D+B)  

(Bilag 1) 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

19:15-19:30 

2. Sager til behandling I 

2.1 Budget (O+D) (Bilag 2 - bilag eftersendes) 

2.2 Honorar (O+B) (Bilag 3 - bilag eftersendes) 

2.3 Mødekalender (O+D+B) (Bilag 4) 

2.4 Politikpapir om uddannelseskvalitet - opfølgning (O) (Bilag 5 - bilag eftersendes) 

19:30-20:30 

3. Pause 20:30-20:40 

4. Sager til behandling II 

4.1  Workshop (O+D+B) (Bilag 6 - bilag eftersendes) 

20:40-21:10 

5. Meddelelser 

5.1 Forretningsudvalget (O)  

5.2 AUPUS (O)  

5.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 7) 

5.3 KAMPUS (O) 

5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 8) 

5.4 LUPUS (O)  

5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 9) 

5.5 Fagrådsrunden (O) 

5.6 Andre (O) 

21:10-21:50 

6. Evt. 21:50-21:55 

7. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00 
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Bilag 1: Referat - tredje 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 

(Oeconrådet), 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 

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.  

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

Tobias præsentere politikpapir for LUPUS med gruppearbejde/workshop.  

3. Pause 

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: 

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, Jannik, 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) 

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.  

Oeconrådet: 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.  
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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.  

7. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 2: Studenterrådets budget for rådsåret 2019 

Bilag ifm. punktet budget for rådsåret 2019 eftersendes. 
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Bilag 3: Honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg 

Bilag ifm. fastsættelse af honoraret til Studenterrådets Forretningsudvalg eftersendes.  



 

 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

 

   10 

 

Bilag 4: Fællesrådets mødekalender for rådsåret 2019 

Fællesrådets mødekalender for rådsåret 2019 foreslås med den nuværende usikkerhed vedrørende datoerne 

for DSF’s politikkonferencer samt andre relevante begivenheder videreført som mødekalenderen for rådsåret 

2018 som revideret på fællesrådsmødet 05.04.2018. Andet ordinære fællesrådsmøde flyttes imidlertid en uge 

frem grundet sammenfald med Kristi Himmelfartsdag. Tredje ordinære fællesrådsmøde flyttes med en uge 

for at undgå sammenfald med DSFI. 

  

Udkastet er foreløbigt og vil kunne ændres frem mod fællesrådsmødet, såfremt de foreslåede datoer er 

sammenfaldende med særligt betydningsfulde begivenheder. 

  

Konstituerende fællesrådsmøde: Torsdag den 21. februar 

  

Første ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 4. april 

  

Andet ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 9. maj 

  

Tredje ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 19. september 

  

Fjerde ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 24. oktober 

  

Femte ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 28. november 
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Bilag 5: Opfølgning på politikpapir om uddannelseskvalitet 

Bilag vedrørende opfølgningen på politikpapir om uddannelseskvalitet eftersendes. 
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Bilag 6: Workshops 

Bilag vedrørende workshops eftersendes. 
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Bilag 7: Indsupplering til AUPUS 

AUPUS 

AU-politisk udvalg ved Studenterrådet. AUPUS er et af Studenterrådets politiske udvalg, som har 

til opgave at vedtage og beslutte Studenterrådets politik og strategi i bestyrelsen, samt koordinere 

mellem tværgående udvalg, akademisk råd og studienævn. Udvalget er både for indvalgte og dem, 

som gerne vil have en sans for, hvad der sker på hele universitetet.  

 

Ved spørgsmål kan udvalgsleder Line Dam Westengaard på Line@sr.au.dk eller 40478355 

 

Bilag 8: Indsupplering KAMPUS 

Valg af medlemmer til KAMPUS 

Kampagne-udvalg ved Studenterrådet. KAMPUS har til opgave at planlægge og udføre 

Studenterrådets kampagneaktiviteter. Det kan være politiske kampagner, samt synligheds- og 

oplysningskampagner. 

KAMPUS er for dig, der synes kampagnearbejde er spændende. Arbejdet indebærer forskellige 

facetter, hvorfor der er rig mulighed for at få dine kompetencer og interesser i spil. Det strækker 

sig over idéudvikling, planlægning, koordinering, praktisk arbejde og gennemførelse af aktiviteten. 

  

Spørgsmål vedrørende KAMPUS kan rettes til: 

Carina Nielsen, mail: carina@sr.au.dk 

 

 

  

mailto:Line@sr.au.dk
mailto:carina@sr.au.dk
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Bilag 9: Indsupplering LUPUS 

Valg af medlemmer til LUPUS 

Hvad er LUPUS? 

LUPUS er studenterrådets Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet. 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 

mailto:dirigent@sr.au.dk

