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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 en workshop omkring universitetsvalget i 2018 vil blive afholdt. 

På grund af ændringer i dagsordenen vil meddelelsespunkterne der vedrører AUPUS, LUPUS og KAMPUS 

være skriftlige orienteringer. 

 

Bemærk: Ændringsforslag til de fremsatte ændringsforslag til statutten skal være 

Dirigentinstitutionen i hænde senest torsdag den 29. november kl. 18:15. 

Fagrådenes indstillinger til de fremsatte ændringsforslag bedes ligeledes indsendt senest torsdag den 

29. november kl. 18:15. 

 

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 29. november kl. 12:00, såfremt de skal inkluderes i den udskrevne dagsorden. 

 

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 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   

mailto:alexander@sr.au.dk
mailto:dirigent@sr.au.dk


 

 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

 

   4 

 

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 Forslag til honorar til medlemmer af Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 2) 

2.2 Budget for rådsåret 2019 (O+D+B) (Bilag 3) 

2.3 Universitetsvalg (O+D) (Bilag 4) 

19:30-20:40 

3. Pause 20:40-20:50 

4. Sager til behandling II 

4.1 Mødekalender for rådsåret 2019 (O+D+B) (Bilag 5) 

4.2 Nedsættelse af kommissorieudvalget 2018-2019 (O+B) (Bilag 6) 

4.3 Politikpapir om uddannelseskvalitet - opfølgning (O) (Bilag 11) 

4.4 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 7) 

20:50-21:40 

5. Meddelelser 

5.1 Forretningsudvalget (O) (Bilag 8) 

5.2 AUPUS (O)  

5.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 9) 

5.3 KAMPUS (O) (Bilag 10) 

5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 11) 

5.4 LUPUS (O) (Bilag 12) 

5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 13) 

5.5 Fagrådsrunden (O) 

5.6 Andre (O) 

21:40-22:00 

6. Evt. 21:50-21:55 

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

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.  
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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.  

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: Forslag  af honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg 

Det indstilles hermed, at Studenterrådets forretningsudvalg i rådsåret 2019 honoreres med 3.272 kr. pr. md. 

før skat. 

  

Ifølge § 26 stk. 5 i Studenterrådets statut beskrives det, at Fællesrådet hvert år i forbindelse med vedtagelsen 

af det kommende rådsårs budget skal fastsætte beløbet for et månedligt honorar. For rådsåret 2018 var det 

månedlige honorar på 3.208 kr. pr. md. før skat. Det forslåede beløb er fremkommet ved en stigning på 2% i 

forhold til honoraret i rådsåret 2018 

 

Bilag 3: Studenterrådets budget for rådsåret 2019 

Bilaget er vedhæftet mailen, hvormed denne udsending har sin gyldighed.  
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Bilag 4 Universitetsvalg 

Med universitetsvalget 2018 i frisk erindring vil vi i mindre grupper have en snak om valget. Der vil være 

fire overordnede emner, og der er afsat tid af på mødet til, at man når igennem alle emner. De fire emner er 

beskrevet nedenfor. 

  

Internationalt perspektiv 

Fokus på hvordan vi fører valgkamp, så alle full-degree students bliver informeret om valget og muligheden 

for at stemme. Hvordan sikrer vi, at vores materiale også er på engelsk – både på tryk og sociale platforme. 

  

Synlighed og aktiviteter 

Fokus på kommunikation i forbindelse med valget. Hvordan vi får fortalt vores medstuderende om fagrådene 

og Studenterrådets arbejde. Hvordan vi bedst udformer vores kampagner i løbet af året, således vores 

arbejde bliver synliggjort. Hvordan og eventuelt hvilke samarbejder kan vi lave på tværs af fagrådene, når vi 

står overfor de samme problemstillinger. 

  

AU’s valgregler 

Fokus på god valgskik. Det gælder både hvordan vi som organisation ønsker at føre valg samt hvordan, at vi 

indgår aftale om god og acceptabel adfærd studenterorganisationerne imellem. Hvornår vores grænser 

bliver overtrådt, og hvordan vi i så fald bør håndtere det. Hvilke ønsker har vi til AU om at have klare regler 

og sanktionsmuligheder. 

  

Ejerskab 

Fokus på fagrådenes ejerskab af Studenterrådet. Hvordan fagrådene ser sig selv i Studenterrådet. Hvad vi 

og vores medstuderende vil mangle, hvis vi ikke har fagrådene. Hvad Studenterrådet og fagrådenes formål 

er – også under universitetsvalget  
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Bilag 5: 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 6: Kommissorieudvalget 

Om Kommissorieudvalget 

Statutten foreskriver, at der på sidste ordinære fællesrådsmøde nedsættes et kommissorieudvalg. 

Kommissorieudvalget udarbejder forslag til kommissorier til politiske udvalg for det kommende rådsår. At 

sidde i Kommissorieudvalget er således en oplagt mulighed for at præge de politiske udvalgs retningslinjer 

for det kommende rådsår. Fællesrådets repræsentanter vil få selskab af repræsentanter fra udvalgene m.fl. 

hvorfor kendskab til alle udvalg ikke er et krav. 

Kommissorieudvalget forventes at udføre sit arbejde i perioden december til og med primo februar. 

 

Kommissorieudvalget skal repræsenteres af 3 medlemmer valgt af Fællesrådet fra 3 forskellige 

hovedområder.  

Dirigentinstitutionen har udpeget 2. dirigent Esben Andersen som repræsentant for Dirigentinstitutionen. 

 

Statuttens bestemmelser: 

§ 31 

Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på sidste møde inden næste konstituerende Fællesrådsmøde. 

Der vælges følgende medlemmer til Kommissorieudvalget. 

● 1 medlem af Dirigentinstitutionen, som agerer formand og står for at lede udvalget og sikre statutten. Der 

tilstræbes valg af et erfarent medlem. 

● 1 medlem af forretningsudvalget, som agerer i en koordinerende rolle og står for at sikre udvalgets arbejde. 

Der tilstræbes valg af et medlem, som har en passende balance mellem erfaring og mulighed for at 

genopstille. 

● 1 medlem fra hvert af de Politiske udvalg. Disse medlemmer står for at videregive erfaringerne fra sidste 

rådsår. 

● 3 valgt af Fællesrådet. Disse medlemmer står for at sikre FR’s interesser. 

Minimum 3 valgområder skal være repræsenteret i Kommisorieudvalget. 

 

§ 32 

Kommissorieudvalget er ansvarlig for at udarbejde forslag til kommissorier for det næste rådsårs ønskede 

udvalg samt at sikre kontinuitet i de politiske udvalg, Kommissorieudvalget nedsætter. 

Stk. 2 

Kommissorier skal minimum indeholde sagsområde, beføjelser, arbejdets omfang samt krav til 

sammensætning. 
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Bilag 7: Statutændringer omhandlende valgfrihed i titler 
Artsrådet har fremsat nedenstående ændringsforslag til Statutten. Forslagene vil skulle vedtages ved en 1. 

behandling på Fællesrådsmødet torsdag den 29. november 2018 samt en 2. behandling inden for 365 dage. 

Ændringsforslag til Artsrådets forslag til ændringer af statutten (ÆF til ÆF) kan fremsættes indtil 1 time før 

fællesrådsmødet - torsdag den 29. november kl. 18:15 - ved skriftlig fremsendelse til Dirigentinstitutionen 

via dirigent@sr.au.dk. Fagrådene kan ligeledes indsende deres indstillinger indtil 1 time før mødestart. 

Har du eller dit fagråd spørgsmål til ændringsforslagene til statutten, så kan I henvende Jer til 

Dirigentinstitutionen på dirigent@sr.au.dk eller forslagsstillerne på artsraadet@gmail.com. 

Den nuværende statut per 31.10.2018 er vedhæftet mailen, hvormed denne udsending har sin gyldighed, 

ligesom Statutten kan forefindes på Studenterrådets hjemmeside: https://sr.au.dk/om-os/statutter/. 

Guide til ændringsforslagene og logikken i opbygningen 

ÆF1: Med tilføjelsen skriver vi ind, at forperson er default i Studenterrådet. Med forperson som 

udgangspunkt kan man vælge enten at kalde sig forperson eller at vælge en titel, der angiver et køn, og 

dermed kalde sig formand eller forkvinde 

ÆF2-ÆF11: Konsekvensrettelser af ÆF1 i statutten, således at alle steder, hvor der står formand for 

Studenterrådet ændres til forperson og at alle steder, hvor der står næstformand for Studenterrådet, ændres til 

næstforperson  

ÆF12: Med tilføjelsen skriver vi ind, at forperson er default i Kommissorieudvalget. Med forperson som 

udgangspunkt kan man vælge enten at kalde sig forperson eller at vælge et køn og dermed kalde sig formand 

eller forkvinde 

ÆF13: Konsekvensrettelse af ÆF12 i statutten, således at formand i Kommissorieudvalget ændres til 

forperson 

ÆF14: Med tilføjelsen skriver vi ind, at forperson er default i Valgkommissionen. Med forperson som 

udgangspunkt kan man vælge enten at kalde sig forperson eller at vælge et køn og dermed kalde sig formand 

eller forkvinde 

ÆF15-ÆF16: Konsekvensrettelser af ÆF14 i statutten således at alle steder, hvor der står formand for 

Valgkommissionen ændres til forperson 

ÆF17-ÆF18: Konsekvensrettelser af ÆF1 i Appendiks C, således at alle steder, hvor der står formand for 

Studenterrådet ændres til forperson og at alle steder, hvor der står næstformand for Studenterrådet, ændres til 

næstforperson 

  

Samlet motivation for ÆF1-ÆF18 

Artsrådet ønsker at skabe mere valgfrihed i brugen af titler for på sigt at sikre, at titler aldrig bliver en 

hindring for at besidde en post i Studenterrådet. Dette gælder både forpersonsskabet i Studenterrådet, 

forpersonen i Kommissorieudvalget og forpersonen i Valgkommissionen. Betegnelsen forperson er valgt, 

fordi den er kønsneutral, men rummer muligheden for at kalde sig forkvinde eller formand.   

mailto:dirigent@sr.au.dk
mailto:dirigent@sr.au.dk
mailto:artsraadet@gmail.com
https://sr.au.dk/om-os/statutter/
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Ang. forpersonsskabet i Studenterrådet 

ÆF1 

Tilføjelse kapitel 8 §26: 

Stk. 6 

Forpersonen kan vælge i stedet for forperson at kalde sig forkvinde eller formand. Dette gælder ligeledes for 

næstforpersonen. 

 

ÆF til ÆF1 

ÆF1 erstattes af: 

Forpersonen kan vælge i stedet for forperson at kalde sig forkvinde eller formand. Ligeledes kan 

næstforpersonen vælge at kalde sig næstforkvinde eller næstformand. 

 

Motivation: Formuleringen i ÆF1 var uheldig, da den kunne tolkes således, at næstforpersonen har 

mulighed for at kalde sig forkvinde eller formand. Det var selvfølgelig ikke vores hensigt, og vi har derfor 

stillet ÆF til ÆF1 for at præcisere formuleringen. 

Stiller: Artsrådet 

 

ÆF2 

Nuværende bestemmelse: 

Kapitel 6 §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, mindst 2⁄5 af mandaterne i Fællesrådet eller Den Kritiske Revision i enstemmighed. 

Ændres til: 

Kapitel 6 §16 

Ekstraordinære Fællesrådsmøder kan indkaldes med to dages varsel af Studenterrådets forperson og 

næstforperson i forening, Studenterrådets Forretningsudvalg med 2/3 flertal, Dirigentinstitutionen i 

enstemmighed, mindst 2⁄5 af mandaterne i Fællesrådet eller Den Kritiske Revision i enstemmighed. 

 

ÆF3 

Nuværende bestemmelse: 

Kapitel 6 §21 stk. 2 

Formanden åbner og leder det konstituerende møde, indtil Dirigentinstitutionen er blevet valgt. 

Ændres til: 

Kapitel 6 §21 stk. 2 

Forpersonen åbner og leder det konstituerende møde, indtil Dirigentinstitutionen er blevet valgt. 

 

ÆF4 

Nuværende bestemmelse: 

Kapitel 8 § 26 

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

valgt af Fællesrådet. 
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Ændres til: 

Kapitel 8 § 26 

Studenterrådets Forretningsudvalg består af en forperson, en næstforperson og op til 5 menige medlemmer, 

alle valgt af Fællesrådet. 

 

ÆF5 

Nuværende bestemmelse: 

Kapitel 8 §26 stk. 2 

I særlige situationer kan en samlet Dirigentinstitution og et samlet Forretningsudvalg indstille til Fællesrådet, 

at der vælges op til 7 menige medlemmer af Forretningsudvalget i tillæg til valgene af formand samt 

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

 

Ændres til: 

Kapitel 8 §26 stk. 2 

I særlige situationer kan en samlet Dirigentinstitution og et samlet Forretningsudvalg indstille til Fællesrådet, 

at der vælges op til 7 menige medlemmer af Forretningsudvalget i tillæg til valgene af forperson samt 

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

  

ÆF6 

Nuværende bestemmelse: 

Kapitel 8 §26 stk. 3 

Ændringer i Studenterrådets Forretningsudvalgs sammensætning kan kun ske efter godkendelse fra 

Fællesrådet. Ved Formandens forfald overtager Næstformanden Formandens opgaver til næstkommende 

Fællesrådsmøde. På Fællesrådsmødet vælges en ny Formand. 

 

Ændres til: 

Kapitel 8 §26 stk. 3 

Ændringer i Studenterrådets Forretningsudvalgs sammensætning kan kun ske efter godkendelse fra 

Fællesrådet. Ved forpersonens forfald overtager næstforpersonen forpersonens opgaver til næstkommende 

Fællesrådsmøde. På Fællesrådsmødet vælges en ny forperson. 

 

ÆF7 

Nuværende bestemmelse: 

Kapitel 12 §39 stk. 3 

Fællesrådet optager selv i budgettet for Studenterrådet, hvilke anliggender der hører under Fællesrådet. 

Studenterrådets Formand og Studenterrådets Næstformand tegner i disse sager Studenterrådet på vegne af 

Fællesrådet. 

 

Ændres til: 

Kapitel 12 §39 stk. 3 

Fællesrådet optager selv i budgettet for Studenterrådet, hvilke anliggender der hører under Fællesrådet. 

Studenterrådets forperson og Studenterrådets næstforperson tegner i disse sager Studenterrådet på vegne af 

Fællesrådet. 
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ÆF8 

Nuværende bestemmelse: 

Kapitel 12 §39 stk. 4 

Studenterrådets Formand eller Næstformand kan, for enkelte dispositioner, uddelegere tegningsretten til 

Sekretariatslederen i det omfang det findes påkrævet. 

 

Ændres til: 

Kapitel 12 §39 stk. 4 

Studenterrådets forperson eller næstforperson kan, for enkelte dispositioner, uddelegere tegningsretten til 

Sekretariatslederen i det omfang det findes påkrævet. 

 

ÆF9 

Nuværende bestemmelse: 

Kapitel 12 §39 stk. 5 

Lånoptagelse eller økonomiske dispositioner af større karakter kræver et særskilt samtykke til fuldmagt fra 

Fællesrådet. Studenterrådets formand og næstformand underskriver en sådan fuldmagt på vegne af 

Studenterrådet. Fuldmagten gælder alene for den pågældende disposition. 

 

Ændres til: 

Kapitel 12 §39 stk. 5 

Lånoptagelse eller økonomiske dispositioner af større karakter kræver et særskilt samtykke til fuldmagt fra 

Fællesrådet. Studenterrådets forperson og næstforperson underskriver en sådan fuldmagt på vegne af 

Studenterrådet. Fuldmagten gælder alene for den pågældende disposition. 

  

ÆF10 

Nuværende bestemmelse: 

Kapitel 12 §40 

Studenterrådet har status som juridisk person og tegnes i disse henseender af Studenterrådets Formand og 

Næstformand, på vegne af Fællesrådet. 

 

Ændres til: 

Kapitel 12 §40 

Studenterrådet har status som juridisk person og tegnes i disse henseender af Studenterrådets forperson og 

næstforperson, på vegne af Fællesrådet. 

  

ÆF11 

Nuværende bestemmelse: 

Kapitel 15 §47 stk. 2 

De fem originale eksemplarer underskrives af Studenterrådets Chefdirigent og af Studenterrådets formand 

som bekræftelse på deres rigtighed. 

 

Ændres til: 

Kapitel 15 §47 stk. 2 

De fem originale eksemplarer underskrives af Studenterrådets Chefdirigent og af Studenterrådets forperson 

som bekræftelse på deres rigtighed. 



 

 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

 

   16 

 

 Ang. forpersonen i Kommissorieudvalget  

ÆF12 

Tilføjelse kapitel 8, §26: 

Stk. 6 

Forpersonen kan vælge i stedet for forperson at kalde sig forkvinde eller formand. Dette gælder ligeledes for 

næstforpersonen. 

 

ÆF til ÆF12 

Slettes: 

Dette gælder ligeledes for næstforpersonen. 

  

Motivation: ÆF til ÆF12 og ÆF til ÆF14 er stillet, fordi der ikke er en næstforperson i hverken 

Kommissorieudvalget eller Valgkommissionen. Vi vil derfor gerne slette en sætning simpelthen fordi, den 

ikke er meningsfuld i sammenhængen. 

 

Stiller: Artsrådet 

  

ÆF13 

Nuværende bestemmelse: 

Kapitel 9 §31 

Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på sidste møde inden næste konstituerende Fællesrådsmøde. 

Der vælges følgende medlemmer til Kommissorieudvalget. 

● 1 medlem af Dirigentinstitutionen, som agerer formand og står for at lede udvalget og sikre statutten. Der 

tilstræbes valg af et erfarent medlem. 

● 1 medlem af forretningsudvalget, som agerer i en koordinerende rolle og står for at sikre udvalgets arbejde. 

Der tilstræbes valg af et medlem, som har en passende balance mellem erfaring og mulighed for at 

genopstille. 

● 1 medlem fra hvert af de Politiske udvalg. Disse medlemmer står for at videregive erfaringerne fra sidste 

rådsår. 

● 3 valgt af Fællesrådet. Disse medlemmer står for at sikre FR’s interesser. Minimum 3 valgområder 

skal være repræsenteret i Kommisorieudvalget. 

 

Ændres til: 

Kapitel 9 §31 

Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på sidste møde inden næste konstituerende Fællesrådsmøde. 

Der vælges følgende medlemmer til Kommissorieudvalget. 

● 1 medlem af Dirigentinstitutionen, som agerer forperson og står for at lede udvalget og sikre statutten. Der 

tilstræbes valg af et erfarent medlem. 

● 1 medlem af forretningsudvalget, som agerer i en koordinerende rolle og står for at sikre udvalgets arbejde. 

Der tilstræbes valg af et medlem, som har en passende balance mellem erfaring og mulighed for at 

genopstille. 

● 1 medlem fra hvert af de Politiske udvalg. Disse medlemmer står for at videregive erfaringerne fra sidste 

rådsår. 

● 3 valgt af Fællesrådet. Disse medlemmer står for at sikre FR’s interesser. Minimum 3 valgområder skal 

være repræsenteret i Kommisorieudvalget.  
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Ang. forpersonen i valgkommissionen 

ÆF14 

Tilføjelse kapitel 10, §36: 

Stk. 6 

Forpersonen kan vælge i stedet for forperson at kalde sig forkvinde eller formand. Dette gælder ligeledes for 

næstforpersonen. 

 

ÆF til ÆF14 

Slettes: 

Dette gælder ligeledes for næstforpersonen 

Motivation: Samme som ÆF til ÆF12 

Stiller: Artsrådet 

  

ÆF15 

Nuværende bestemmelse: 

Kapitel 10 §36 

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. 

Ændres til: 

Kapitel 10 §36 

Valgkommissionen består af en Sekretær udpeget af Studenterrådets Forretningsudvalg internt, en forperson 

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

valgområder. 

  

ÆF16 

Nuværende bestemmelse: 

Kapitel 10 §36 stk. 2 

Sammen agerer Formand og Sekretær udvalgsledelse for Valgkommissionen. De indkalder maksimalt 6 uger 

efter det konstituerende Fællesrådsmøde til første møde i Valgkommissionen. 

Ændres til: 

Kapitel 10 §36 stk. 2 

Sammen agerer forperson og Sekretær udvalgsledelse for Valgkommissionen. De indkalder maksimalt 6 

uger efter det konstituerende Fællesrådsmøde til første møde i Valgkommissionen. 

  

ÆF17 

Nuværende bestemmelse: 

Appendiks C 

Ved kampvalg til Studenterrådets Formand, Studenterrådets Næstformand samt Fællesrådets Chefdirigent 

skal der opnås mindst 50% af stemmerne til én kandidat, for at den opstillede er valgt. Opnår ingen af 

kandidaterne 50% ved første afstemningsrunde, afholdes en anden afstemningsrunde, hvor personen med 

færrest stemmer ikke længere er med. 

Ændres til: 

Appendiks C 
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Ved kampvalg til Studenterrådets forperson, Studenterrådets næstforperson samt Fællesrådets Chefdirigent 

skal der opnås mindst 50% af stemmerne til én kandidat, for at den opstillede er valgt. Opnår ingen af 

kandidaterne 50% ved første afstemningsrunde, afholdes en anden afstemningsrunde, hvor personen med 

færrest stemmer ikke længere er med. 

 

ÆF18 

Nuværende bestemmelse: 

Appendiks C 

Ved fredsvalg til Studenterrådets Formand, Studenterrådets Næstformand samt Fællesrådets Chefdirigent 

skal Fællesrådet altid angive tillid til hver af de valgte ved en skriftlig tillidsafstemning. Ligeledes skal 

Fællesrådet afholde tillidsafstemning for det samlede forretningsudvalg efter valgene til Formand, 

Næstformand samt menige forretningsudvalgssmedlemmer er foretaget, hvad enten disse valg blev afgjort 

ved freds- eller kampvalg. 

Der kan af Fællesrådet med simpelt flertal, jf. appendiks D, stilles mistillid til enhver valgt af Fællesrådet. 

Ved mistillid eller forfald fra poster afholdes der på det efterfølgende fællesrådsmøde suppleringsvalg. Der 

gælder dog specielle regler for Studenterrådets Formand, Næstformand og Chefdirigent jf. § 26 stk. 4 og § 

22 stk. 4. 

 

Ændres til: 

Appendiks C 

Ved fredsvalg til Studenterrådets forperson, Studenterrådets næstforperson samt Fællesrådets Chefdirigent 

skal Fællesrådet altid angive tillid til hver af de valgte ved en skriftlig tillidsafstemning. Ligeledes skal 

Fællesrådet afholde tillidsafstemning for det samlede forretningsudvalg efter valgene til forperson, 

næstforperson samt menige forretningsudvalgssmedlemmer er foretaget, hvad enten disse valg blev afgjort 

ved freds- eller kampvalg. 

Der kan af Fællesrådet med simpelt flertal, jf. appendiks D, stilles mistillid til enhver valgt af Fællesrådet. 

Ved mistillid eller forfald fra poster afholdes der på det efterfølgende fællesrådsmøde suppleringsvalg. Der 

gælder dog specielle regler for Studenterrådets forperson, næstforperson og Chefdirigent jf. § 26 stk. 4 og § 

22 stk. 4. 
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Bilag 8: Proces for opstilling til forretningsudvalget 

Proces for opstilling til forretningsudvalget 

Forretningsudvalget ønsker en gennemsigtig proces for opstilling til rådsåret 2019. Derfor 

offentliggøres processen nu, så alle interesserede har mulighed for at deltage. Formålet er at give 

alle interesserede muligheden for at træffe deres beslutning om at opstille på baggrund af et 

oplyst grundlag. Processen strækker sig fra slut november til og med februar (se detaljeret 

procesplan på næste side). Opstilling til forretningsudvalget for rådsåret 2019 foregår på det 

konstituerende møde ultimo februar 2019. 

Af hensyn til interesserede vil al henvendelse vedrørende opstilling og/eller deltagelse i processen 

blive behandlet fortroligt. Det er ikke en forudsætning for at opstille til forretningsudvalget, at 

man har deltaget i processen eller har været i kontakt med nuværende medlemmer af 

forretningsudvalget. 

 

Om Studenterrådets forretningsudvalg 

Forretningsudvalget varetager Studenterrådets organisatoriske og politiske ledelse. Udvalget 

består af syv medlemmer, herunder en formand, en næstformand og op til fem menige 

medlemmer. Som medlem af forretningsudvalget får man en unik mulighed for at varetage ansvar 

og have indflydelse på forskellige områder i Studenterrådet. Disse områder strækker sig fra 

arrangementer, politik i og uden for AU, kampagner, sociale aktiviteter og diverse ad hoc opgaver. 

Nogle perioder vil forekomme arbejdstunge afhængigt af ens ansvarsområder, men vi hjælper 

gerne hinanden. Derudover har forretningsudvalget et godt socialt sammenhold. Tidsforbruget i 

forretningsudvalget svarer til ca. en dag for menige medlemmer og to dage for formandskabet. 

Arbejdet i Forretningsudvalget honoreres med et fast månedligt vederlag på kr. 3208,- før skat. 

De nuværende medlemmer af forretningsudvalget er Carina M. Nielsen (formand), Søren F. 

Hansen (næstformand) samt 4 menige medlemmer, som Alexander Estrup, Erik Poulsen, Krestina 

V. Christensen, Sara L. Jørgensen og Tobias F. Aakjær. 

 

Kontakt vedrørende processen 

Hvis du har spørgsmål om arbejdet i forretningsudvalget, gerne vil høre mere om processen eller 

er interesseret i at opstille til forretningsudvalget, så kan der rettes henvendelse til Carina M. 

Nielsen (formand). Tlf. 29 62 73 92 eller mail carina@sr.au.dk. 
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Bilag 9: 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 10: Orientering fra KAMPUS   

Vi har siden sidst arbejdet med lidt af hvert i KAMPUS, og vi har da også planer for kampagner et stykke ud 

i fremtiden. For at give et meget overskueligt blik for vores arbejde, ridses punkterne lige skarpt op. 

 

Universitetsvalg 

I forbindelse med universitetsvalget, har KAMPUS lavet nogle fagrådsposer med masser af godter til de 

forskellige valgboder på tværs af AU’s campusser. Der var riv om kuglepenne og konkurrencer om 

powerbanks, men frygt ej, for der er stadig merch tilbage til det næste rådsår og de kommende kampagner. 

 

Delfiner, delfiner, delfiner! Ud over fagrådspakkerne indkøbte KAMPUS også nogle af de sødeste delfin-

bamser, som man kunne ønske sig. De fik lov til at se meget af vores flotte universitet på deres rejser rundt 

omkring, og måske har I været så heldige også at have haft en nede hos jer. 

 

#Badgeland. Vi fik også trykt nogle fine og flotte badges i forbindelse med dette valg, og disse var så sjove 

at prøve kræfter med, at vi i KAMPUS var positivt indstillet over for et indkøb af SR’s helt egen badge 

maskine. 

 

Samarbejde med LUPUS 

I forbindelse med LUPUS’ nedsatte arbejdsgruppe, der er i gang med at forberede sig på et kommende 

folketingsvalg, har KAMPUS valgt at støtte op om deres idé med økonomiske midler og kvikke hoveder. Vi 

håber på et godt samarbejde, der kan vise de bedste sider fra begge udvalg. 

 

Julekalender 

For at sprede lidt god stemning i juletiden, har KAMPUS udtænkt sig en julekalender, hvor man hver dag har 

mulighed for at vinde noget godt og sjovt til sig selv og sine kammerater. Gaverne kan hentes fra 

KRAMPUS-mandens sæk på Studenterrådet, så vi inviterer selvfølgelig også de heldige vindere på en kop 

kaffe i vores lokaler, så flere studerende husker, hvor SR holder til. 

  

mailto:Line@sr.au.dk
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Bilag 11: Indsupplering KAMPUS 

Valg af medlemmer til KAMPUS 

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

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

oplysningskampagner. 

 

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

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

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

  

Spørgsmål vedrørende KAMPUS kan rettes til: 

Jonathan Rossen på jonathan.s.rossen@gmai.com  

 

 

  

mailto:jonathan.s.rossen@gmai.com
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Bilag 12: Orientering fra LUPUS 

Politikpapir: 

Det foreløbige politikpapir om ’kvalitet i vores uddannelser’ blev brugt i en workshop på sidste 

fællesrådsmøde. Dette gav en helt masse fremragende input, både i form af generelle kommentarer og 

konkrete ændringsforslag. Hensigten var herefter, at LUPUS på et enkelt møde skulle færdiggøre 

papiret, med baggrund i Fællesrådets input. D. 21/11 havde LUPUS møde, men nåede ikke at 

færdiggøre papiret, og derfor gøres dette d. 5/12 på årets sidste LUPUS møde. 

 

Høringssvar til Stresspanelet: 

Sara, Søren og Tobias har på LUPUS’ mandat og input, skrevet et høringssvar til det Nationale 

Stresspanel nedsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Høringssvaret handlede om konkrete initiativer, 

som vi mener der skal tages i betragtning, for at forbedre studerendes trivsel og reducere stress. I kan 

kontakte os Tobias, hvis i gerne vil se det. 

 

Folketingsvalg: 

LUPUS har nedsat et underudvalg bestående af Søren, Hanni, Sara og Jonathan, der arbejdes på, at få 

en paneldebat forud for et forventet folketingsvalg i foråret. Det forsøges at få alle østjyllands 

spidskandidaterne til folketinget til at deltage i paneldebatten. 

 

Øvrige: 

DSF har i samarbejde med Perspektiv og blandt andet Danske Handicaporganisationer og 

Sammenslutningen af Unge med Handicap, i gang med et stort projekt om vilkårene for elever og 

studerende med funktionsnedsættelser og handicap. I forbindelse med dette projekt er der blevet 

udarbejdet et større spørgeskema, som skal danne grundlag for anbefalinger til, hvilke initiativer man 

på uddannelsesinstitutionerne kan igangsætte for at gøre hverdagen bedre for føromtalte gruppe 

studerende. Derfor ønskes det, at spørgeskemaet når ud så bredt som muligt. Det kan findes på: 

https://www.surveymonkey.com/r/perspekiv-sumh-dh  

https://www.surveymonkey.com/r/perspekiv-sumh-dh
https://www.surveymonkey.com/r/perspekiv-sumh-dh
https://www.surveymonkey.com/r/perspekiv-sumh-dh
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Bilag 13: 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

