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Referat fællesrådsmøde d. 18.05.2017 
Torsdag d. 18.05.17 kl. 19.15-22.00, Richard Mortensenstuen. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 
1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

 

Tilstedeværende med mandat: 

Line Dam (ARTSrådet), Krestina Christensen (ARTSrådet), Anoushka Rinkhuyen (ARTSrådet), Tobias 

Aakjær (ARTSrådet), Ditte Thomsen (ARTSrådet), Maria Møller (ARTSrådet), Daniel (ARTSrådet), Julie 

Andersen (ARTSrådet), Signe Pedersen (ARTSrådet), Lieve Vermeulen (ARTSrådet), Jeppe Kaas 

(ARTSrådet), Rebecca Østvand (ARTSrådet), David Houborg (BFU), Tine Schnetler (CC), Julius Hvidt 

(Medicinerrådet), Kasper Langgaard (MFSR), Kåre Koch Rønnow (MFSR), Rasmus Fink (MFSR), Cherie 

Lunabjerg (MoGens), Niels Hvingelby (Oeconrådet), Andreas Kristensen (RIA), Dannie Lehmann (RIA), 

Mathias Grønne (RIA), Esben Andersen (Statsrådet) 

 

Tilstedeværende uden mandat: 

Hanna-Louise Nielsen, Carina Nielsen, Sune Schubert, Sara Jørgensen, Sune Koch Rønnow, Emil Outzen, 

Søren Hansen, Rikke Rode, Charlotte Stark, Caglar Araz, Kristian Klausen, Bertil Moesgaard 

 

25 mandater fra fire hovedområder. Quorum er dermed konstateret. 

 

Afstemning: Der foretages afstemning, om den samme person fra Medicinerrådet må bære 2 

mandater på mødet. 

Resultat: Godkendt. 
 

 

1.2 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 06.04.2017 (O+D+B) (Bilag 1) 

Det bemærkes, at der i referatet står, at der til mødet var fire hovedområder repræsenteret, men der var kun 

tre. Ændringen er godkendt og skrives ind i referat fra 06.04.2017. 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Dagsordnen er godkendt. 
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1.4. Valg af stemmetællere 

Sune Koch Rønnow og Søren Hansen vælges som stemmetællere på mødet. 

 

2.  Sager til behandling 

2.1 Universitetsvalget – god valgskik (bilag 2) (O+D+B) 

Rikke og Lieve fortæller om papiret ”God Valgskik” som er blevet skrevet i samarbejde med Frit Forum og 

Konservative Studerende.  

 

Det er et papir, som man er blevet enige om at skrive, så man på skrift er enige om, hvad god valgskik er. 

Hvert år inden valget vil man tage papiret frem og gennemgå det, så alle er enige om, hvilke vilkår vi går til 

valg på.  

 

Der kan ikke stilles ændringsforslag til papiret på mødet. 

 

Afstemning om fællesrådet kan tilslutte sig papiret: 

For: 25, blankt: 0, imod: 0 

 

 

2.2 Studenterrådets opstillingsstruktur til universitetsvalget 2017 (bilag 3) (O+D+B) 

Carina og Kristian fortæller om de to opstillingsstrukturer, der skal stemmes om. 

 

SRS-modellen og MSL-modellen 

 

Kommentarer og spørgsmål: 

• Emil: I FU har vi diskuteret, om vi kan blande os i debatten eller ej, da det er en 
fællesrådsbeslutning. Vi blev dog enige om at komme med en anbefaling, selvom vi selvfølgelig lige 
meget udfaldet af afstemningen støtter op om fællesrådets beslutning. Vi vil anbefale SRS-modellen. 
Vi mener, at SRS-modellen gør et ellers kompliceret valgsystem mere overskueligt.  

• Kåre (på vegne af MFSR og ST). Vi støtter MSL-modellen. 1. Det skaber et personligt engagement, 
at man får lov til at have sine egne lister. 2. Valget er en af de store tidspunkter,  hvor fagrådene er 
ude at promovere sig selv. Vi er bange for, at dette vil forsvinde, hvis man vælger den anden model.  

• Line (Artsrådet). Vi støtter SRS-modellen. 1. Der er behov for et mere simpelt og gennemskueligt 
valgsystem. 2. Der er et problem med den anden model, da den flytter fokus fra valget til listerne. 3. 
Det er vigtigt, man kun opstiller studerende, der rent faktisk gerne vil vælges.  

• Esben (taler på egne vegne). Jeg stemmer for MSL-modellen. Det er en fordel, vi kan være aktive og 
bibeholde energien i valget, hvilket jeg mener vi mister, hvis vi vælger SRS-modellen.  
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• Line. I forhold til at fjerne promoveringsgrundlaget fra fagrådene. Det mener vi ikke, man gør ved at 
vælge SRS-modellen. Fagrådene får mulighed for, at sætte mere fokus på de valg der sker til 
studienævn og akademisk råd.  

• Emil. Det er vigtigt med en klar kommunikation. Vi mener ikke nødvendigvis, man giver køb på 
noget ved at vælge SRS-modellen.  

• Esben. Det er vigtigt for os som fagråd, at vi har repræsentanter på alle niveauer. Jeg er bange for 
at give køb på det. 

• Rikke. Vi ved ikke, hvilke konsekvenser det har at vælge hvilken model. Der er både for og imod. 
Lige meget hvilken vi vælger, skal vi sørge for at have fagrådene med. Den almene studerende kan 
ofte ikke regne vores nuværende valgsystem ud. Med støtteplakater kan disse gøres fagnære.  

• Kristina. Vi har snakket med de lokale fagråd, og de har et ønske om den simplere model, da det vil 
give dem større frihed.  

• Lieve. Hvis vi fjerner støttelisterne, må vi sikre os, at fagrådene kender spidskandidaterne rigtig 
godt. 

Spørgsmål:  

• Hvordan vælges suppleanter? Svar: De vælges fra samme liste som spidskandidaterne kommer fra. 
• Er det en mulighed at prøve en model i år, og så prøve en anden et andet år? Svar: Disse modeller 

skal bestemmes hvert år. 

 

Afstemning: 

SRS-modellen. 

For: 13, blankt: 0, imod: 0 

 

MSL-modellen. 

For: 10, blankt: 2, imod: 0 

 

 

SRS-modellen er valgt.  

 

Kommentar MFSR: Selvom SRS-modellen blev valgt, støtter vi selvfølgelig op om den valgte og ønsker en 

grundig evaluering efter valget.  

 

 

2.3 Indsuppleringsvalg til Forretningsudvalget (bilag 4+5)  

Rikke motiverer for Nanna, da hun er i praktik i Kina og derfor ikke selv kan være til stede.  

 

Ingen andre opstiller på mødet. 
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Tillidsafstemning: Der er tillid til Nanna, og hun er dermed valgt som nyt medlem af forretningsudvalget. 

 

Pause 

2.4 Workshops (bilag 6+7) (O+D) 

Der gennemføres 3 workshops: 

 

Workshop 1: Diskussion af udkast til politik om talentforløb. 

 

Workshop 2: Regeringen har foreslået nyt system for uddannelsesbevillinger. Det betyder mere end 

du tror.  

 

Workshop 3: Finansiering 

 
3.  Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

Vi har netop ansat Dennis Hensel som ny grafiker. 

Charlotte stopper som sekretariatsleder i september, da hun afslutter sit studie.  

Delfinen er nu kommet online. 

Der afholdes sommerfest den 22. juni. 

DSF har åbnet for processen til opstilling til deres forretningsudvalg. Hvis man synes, det kunne være 

spændende, kan man kontakte SR FU og høre nærmere. Frist for ansøgning er i august.  

 

 

3.2 AUPUS (O) 

Der er afholdt studienævnscafeer om studiemiljøundersøgelsen og strukturelle årsager til stress. De er gået 

godt. Fokus er nu på undervisningskompetencer, og hvordan akademisk råds repræsentanter kan arbejde 

med det.  

    

3.3 LUPUS (O) 

Der er arbejdet med et finansieringspapir. Ved at vedtage et elitepolitikpapir der vedtages den 25. maj. Vi er 

begyndt at diskutere SU. Begyndt at arbejde med optag og indgang til uni. Derudover arbejdes der med, 

hvad der sker i DSF og kommunalvalget.  

 

   3.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) 
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Maria Møller indsuppleres. 

 

3.4 KAMPUS (O) 

Har haft fokus på studiemiljøundersøgelsen, og at SR fylder 85 år. Vi skal næst til at arbejde med, hvad vi 

kan gøre på NorthSide for at være synlige for vores frivillige. 

 

 

   3.4.1 Indsupplering til KAMPUS (B) 

Ingen indsuppleres.  

 

3.5 Fagrådsrunden 

ABC: Ikke til stede 

Artsrådet: Har afholdt forårskampagne om psykisk studiemiljø. Holdt artistisk festival hvilket gik godt.   

BFU: Har oplevet en stigende tilgang af medlemmer.  

CC: Skal snart flytte til Fuglsangs Allé. 

Igor. Ikke til stede 

Jurarådet: Ikke til stede 

Medicinerrådet: Har fået mere plads. Der er blevet omrokeret i Medicinerhuset så 2. etage nu er lavet til 

grupperum. 

MFSR: Der har været brugt meget tid på arbejde i råd og nævn. Skal til at overgå fra kvarter- til 

semesterstruktur. 

MoGens: Afholder grillaften snart. Begyndt på planlægning af studietur der gennemføres i efteråret. 

Oeconrådet: Afholdt den gyldne pegepind. Snakket med råd om hvordan vi laver midtvejsevalueringer. 

Kæmper stadig for flere studiepladser.  

Psykrådet: Ikke til stede 

RIA: Arbejder på ny struktur og ingeniørsatsningen. 

Statsrådet: Har haft besøg af Oeconrådet ang. arbejdet med midtvejsevalueringer. Ved at planlægge faglig 

dag til september.  

 

3.6 Andre 

   3.6.1 Valgkommissionen (bilag 8) 

Vi skal have fundet, hvem vores spidskandidater skal være. Se bilag for forventninger til vores kandidater. 

Deadline for ansøgning er den 30. juni klokken 12.00. 
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Lieve: Man må meget gerne invitere Lieve eller Sune til ud til sine fagrådsmøder.  

Søren: Hvis man har lyst til at arbejde med kommunalvalget så kontakt Søren.   

 

4. Evt. 

SR hoodies. Ved interesse så kontakt Andreas.  

 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Referat fra Fællesrådsmødet d. 06.04.2017 (med rettelse fra 
fællesrådsmødet 18.05.2017) 
 

Torsdag d. 06.04.17 kl. 19.15-22.00, Richard Mortensenstuen. 

 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

 

Tilstede med mandat: 

Signe Nygaard Pedersen (Artsrådet), Ditte Marie Thomsen (Artsrådet), Daniel Slater (Artsrådet), Krestina 

V. Christensen (Artsrådet), Line Dam (Artsrådet), Maria Møller (Artsrådet), Søren Sandager (Artsrådet), 

Lieve Vermeulen (Artsrådet), Jeppe Kaas (Artsrådet), Andreas Olsen (Artsrådet), Tine Schnetler (CC), Hans 

Hallmann (Statsrådet), Sofie Tram (Statsrådet), Casper Hanghøj (ABC), Niklas S.H.K. (RIA), Sune Koch 

Rønnow (MFSR), Lasse Eriksen (IGOR), Tobias Pedersen (Jurarådet), Marie Dall (Jurarådet), Julie 

Sandgaard Andersen (Artsrådet), Kasper Laustsen (ABC), Christian Danmark (ABC), Dannie Lehmann 

(RIA), Kasper Langgaard (MFSR), Niels Hvingelby (Oeconrådet), Michael Faldborg (MoGens), Helle Yde 

(ABC), Ditte Hyldelund Schmidt (Psykrådet), Carmen Amanda Rodriguez (Psykrådet). 

 

Dannie Lehmann gik ved pausen kl. 20.15 og afleverede sit mandat 

 

 

Tilstede uden mandat: 

Esben Andersen (Statsrådet), Søren Hansen (Statsrådet), Christina Wind (Artsrådet), William Peray 

(Psykrådet), Cherie Lunabjerg (MoGens), Kåre Koch Rønnow (MFSR), Emil Outzen (formand FU), Rikke 

Skjoldborg (FU medlem), Rebecca Matthiesen (FU medlem), Carina Nielsen (FU medlem), Søren Hansen 

(FU medlem), Charlotte Stark (sekretariatsleder), Kristian Klausen (1. dirigent), Caglar Araz (2. dirigent), 

Bertil Moesgaard (chefdirigent). 

 

Der er 29 mandater tilstede fra 3 hovedområder, hvorfor quorum er konstateret. 

 

2.3 Godkendelse af referat fra det konstituerende fællesrådsmøde d. 25.02.2016 (O+D+B) 

     (Bilag 1) 

Afstemning: Imod: 0, blankt: 2, for: 27 

Referatet er godkendt uden bemærkninger.  
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2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

 

Dagsordnen er godkendt uden bemærkinger. 

 

2.  Sager til behandling 

2.1 Revision af budget 2017 (bilag 2) (O+D+B) 

Emil fremlægger revideret budget jf. bilag. 

 

Kommentarer og spørgsmål: 

• Spørgsmål: Fællesrådets mødeudgifter har været stigende de sidste par år. Regner man med, at den 
stigning skal fortsætte i 2018 og 2019? Svar: Det forventes ikke, at der skal bruges mere på posten i 
2018 og 2019. 

• Spørgsmål: Der er nedjusteret med 25.000 på kampagner. Hvorfor ikke sætte kampagnepuljen op i 
2018 og 2019? Svar: Tanken var, at vi evt. kunne opjustere denne pulje for 2018 og 2019. Dog 
venter vi lige og ser hvad resultatet for 2017 ender på, før den beslutning træffes. 

o Kommentar MFSR: Vi mener de 100.000 er et naturligt beløb at sætte kampagnepuljen på, 
så man har mulighed for at lave nok kampagner. Kampagner er vores politiske udtryk. Det 
er fint nok at der er sparet på posten i år fordi vi generelt skal spare, men vi mener 
målsætningen bør være at den stiger igen for 2018 og 2019. 

o Spørgsmål: Forventer I at kunne bruge 100.000 kr. på kampagner, hvis posten sættes så 
højt? Svar: Ja det forventer vi godt vi kan.  

o Afslutning – Vi ser på det til efteråret, når vi skal lave budget for 2018, hvilket niveau 
kampagnepuljen skal sættes til i 2018 og 2019. 

• Spørgsmål: Da vi gennemgik forslag til budget i efteråret bemærkede Statsrådet at Operation 
Dagsværk var kommet ud af budget. Er det bare en fejl at den ikke er kommet på som en post i det 
reviderede budget for 2018 og 2019. Svar: Det er en fejl. Operation Dagsværk vil komme på i 2018 
og 2019. 

 

Afstemning om godkendelse af det reviderede budget: Imod: 0, blankt:0, for: 29 

Det reviderede budget er godkendt. 

 

Pause 

 

 

2.2 Workshops (bilag 3) (O+D) 

Der gennemføres tre forskellige workshops jf. bilag med overordnede emner: Politikkonference, Evaluering 

af universitetsvalget og KAMPUS. 

 

Efter workshops fortæller Rikke Skjoldborg: 
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Der er ved at blive udarbejdet et dokument om god valgskik. Dette skal vedtages på næste fællesrådsmøde. 

Det er allerede muligt nu at læse udkastet. Hvis man har kommentarer, så skal de sendes inden den 21. april 

til Lieve Vermeulen.   

 
3.  Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

Emil fortæller: 

• Der er Politikkonference den 21.-23. april i Roskilde. Hvis man har lyst til at komme med, så kan 
man tilmelde sig til Carina Nielsen. 

• Rikke Skjoldborg regner med at udtræde af FU efter sommerferien, da hun skal i praktik. Hvis man 
er interesseret i at stille op, eller bare ønsker at høre nærmere, så kan man kontakte Emil. 
Umiddelbart regner vi med at indsupplering kan foregå på næste fællesrådsmøde. Start vil være fra 
august/september.   

• Der er fagrådshyttetur den 6.-7. maj. Tilmelding foregår på fb. 
• Northside. Hvis man ønsker at blive frivillig på NS, så foregår tilmelding til Lieve Vermeulen. Der er 

tale om, at man får 2 vagter af hver 8 timers varighed.  

3.2 AUPUS (O) 

Lieve fortæller:  

• På AUPUS møderne forberedes bestyrelsesrepræsentanternes deltagelse i AU bestyrelsesmøder. Der 
er afholdt temamøde om undervisningskompetencer, hvilket er et emne der vil blive arbejdet videre 
med. Der er én plads ledig i AUPUS 

   3.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) 

Michael Faldborg indsuppleres i AUPUS 

 

 

3.3 LUPUS (O) 

Ditte fortæller: 

• Fokusområder er bl.a. bolig, transport, politikpapirer og finansiering mm.  

   3.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) 

Sune Koch Rønnow og Emil Outzen indsuppleres i LUPUS (var ikke på listen fra det konstituerende 

fællesrådsmøde) 

 

3.4 KAMPUS (O) 

Carina fortæller: 

• Vi skal bl.a. planlægge forårskampagne. Planlægge hvad der socialt skal laves på PK. Snakke 
merchandise mm. 
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   3.4.1 Indsupplering til KAMPUS (B) 

Julie Sandgaard Andersen indsuppleres i KAMPUS. 

 

3.5 Fagrådsrunden 

RIA: Der er valgt ny bestyrelse i RIA.  

MFSR: Der er travlt med at repræsentere studerende i råd og nævn. 

IGOR: Der er valgt ny bestyrelse. Der skal afholdes karrieredag. 

Jurarådet: Har lige afholdt klagernes bord. Resultaterne heraf bliver der nu arbejdet videre med. Der er 

afholdt arrangementet Juristens arbejdsområde.   

CC: Der er valgt ny formand og næstformand. Skal snart flytte i lokaler på Fuglsangs Alle.   

Psykrådet: Der er valgt nyt FU. Arbejder med en bekymring omkring den sociale deltagelse på studiet. Der 

er faldende interesse for sociale arrangementer. 

Artsrådet: Der er valgt nyt FU. Der er afholdt fagrådsaften. Kampagne om psykisk studiemiljø. Der 

forberedes Artistisk festival. 

ABC: Består af 8 nye medlemmer. Der arbejdes på at få fagrådet op at køre.  

Statsrådet: Der er afholdt brokkedag. Der arbejdes i studienævnet. I akademisk råd arbejdes der med emnet 

underviserkompetence.   

Oeconrådet: Der er gennemført midtvejsevalueringer. Der er ved at blive planlagt Erhvervsøkonomi og 

økonomi aften samt den gyldne pegepind 

Mogens: Der gennemføres arrangementer omkring jobmuligheder, og hvordan man skriver en god opgave. 

 

 

3.6 Andre 

3.6.1. Opfølgning Studenterpolitisk forum 

Emil giver en opfølgning på Studenterpolitisk forum. Emnet der var blevet valgt var prioritering af 

undervisning. Dette er et emne, der er blevet arbejdet med i AUPUS. Hvis man vil se nogle af de forslag, der 

er kommet frem så kontakt Emil. 

 

3.6.2 Valgkommissionen 

Der er arbejdet med opstillingsstrukturen til valget. På næste fællesrådsmøde regner man med at kunne 

præsentere anbefaling til struktur. 

 

   3.6.3 Dirigentintuitionens forretningsorden (Bilag 4 Skiftlig orientering) 

   3.6.3 Forretningsudvalgets forretningsorden (Bilag 5 Skiflig orientering) 
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   3.6.4 Forretningsorden for de politiske udvalg (Bilag 6 Skiflig orientering) 

 

 

 

4. Evt. 

Der er ved at blive arrangeret march for science. Udspringer af at der er en stigende tendens til at træffe 

beslutninger på baggrund af mavefornemmelser i stedet for at gå videnskabeligt til værks. Arrangementet 

bliver for alle på uni og gennemføres her i Aarhus. Demonstrationen gennemføres den 22. april kl. 14.00. 

Alle er velkomne til at deltage.  

 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 

 

 

 

 


