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Kære Fællesråd, 
 
I Dirigentinstitutionen håber vi, at i holder godt styr på semestret, så i er klar til Fællesrådsmøde 
den 2. november. 
 
På selve mødet skal vi blandt andet diskutere studenterpolitisk forum, Studenterrådets budget, en 
statutændring og Fællesrådets kommende mødeplan. Derudover vil der være workshops med 
spændende indhold. 
 
Inden mødets start vil der også være ”Ny i Fællesrådet” for alle som gerne vil vide mere om 
Studenterrådet, Fællesrådet og de politiske udvalg. Det starter kl. 18:00 og Studenterrådet giver 
aftensmad for deltagerne. Tilmelding sker ved at skrive sit navn til dirigent@sr.au.dk og oplyse 
eventuelle madallergier. 
 
Uanset om du er ny eller gammel kan vi fra Dirigentinstitutionen kun opfordre til at deltage i 
Fællesrådets møder – det er spændende, man får indsigt i Studenterrådets arbejdsgange og lære 
studerende fra andre dele af universitetet at kende.  
 
Vi, i Dirigentinstitutionen, glæder os meget til at se jer til mødet. 
 
Venlig hilsen 
 
Bertil Moesgaard, Kristian Klausen og Caglar Araz, 
Studenterrådets dirigenter  
 

  

mailto:dirigent@sr.au.dk
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Foreløbig dagsorden til ordinært Fællesrådsmøde d. 02.11.2017 
Torsdag d. 02.11.17 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, Richard Mortensenstuen 
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

1.2 Godkendelse af referat fra den 21. september 2017 (Bilag 1) (O+D+B) 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Statutændring (Bilag 2) (O+D+B)  

2.2 Orientering om vedtagne politikpapirer (Papirene er medsendt i mailen) (O)  

2.3 Fællesrådets mødeplan for 2018 (Bilag 3) (O+D+B)  

2.4 Budget (Bilag klarligger på mødet og bliver gennemgået der) (O+D+B) 

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

 

Pause  

2.6 Workshops (Bilag 5) 

 

3. Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

3.2 AUPUS (O)  

3.2.1 Indsuppleringsvalg til AUPUS (O+D+B) 

3.3 LUPUS (O) 

3.3.1 Indsuppleringsvalg til LUPUS (O+D+B) 

3.4 Fagrådsrunde (O) 

3.5 Andre (O) 

 

 

4. Evt. 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 

  

19.15 – 19.30 

 

 

 

 
 

19.30 – 19.35 

19.35 – 19.40 

19.40 – 19.55 

19.55 – 20.15 

20.15 – 20.30 

 
20.30 – 20.40 

20.40 – 21.20 

 

21.20 – 21.50 

 

 

 

 

 

 
 

21.50 – 21.55 

21.55 – 22.00 
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Bilag 1: Referat fra det ordinære Fællesrådsmøde d. 21.09.17 
 

Referat til ordinært Fællesrådsmøde d. 21.09.2017 

Torsdag d. 21.09.17 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, Richard Mortensenstuen 
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

 

Tilstedeværende uden mandat: 

Hanna-Louise Schou Nielsen (Statsrådet), Søren Fauerskov Hansen (Statsrådet), Nanna Winther Jensen 

(Statsrådet), Carina Molsen Nielsen (Artsrådet), Kristian Klausen (1. dirigent), Caglar Araz (2. dirigent), 

Bertil Moesgaard Andersen (chef-dirigent), Søren Sandager (Artsrådet), Lieve Vermeulen (Artsrådet), Jannik 

W. (Artsrådet), Emil Outzen (Formand, Studenterrådet), Frederik Freund (Sekretariatsleder, Studenterrådet). 

 

Tilstedeværende med mandat:  

Line Dam (Artsrådet), Krestina Christensen (Artsrådet), Tobias Aakjær (Artsrådet), Maria Møller 

(Artsrådet), Lieve Vermeulen (Artsrådet), Julie Sandgaard Andersen (Artsrådet), Ida Bang Mikkelsen 

(Artsrådet), Malene Sillas Jensen (Artsrådet), Sissel Xenia Reese Hansen (Artsrådet), Anna Laulund 

(Artsrådet), Esteban David Maidana (Artsrådet), Sune Vilsted (Artsrådet), Nana Bouvin Christiansen (BFU), 

Tine Schnetler (CC), Sune Koch Rønnow (MFSR), Kåre Koch Rønnow (MFSR), Michael Bohn 

Søndergaard (MoGens), Niels Hvingelby (Oeconrådet), Ditte Hyldelund Schmidt (Psykrådet), Tuva Bræin 

(Psykrådet), Esben Gade Andersen (Statsrådet), Aria Nia (Statsrådet). 

 

- I quorum. 

1.2 Godkendelse af referat fra den 18. maj 2017 (Bilag 1) (O+D+B) 

- Godkendt enstemmigt 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

- Bertil foreslår ændring til dagsorden i form af 1.4. 

- Godkendt enstemmigt 

1.4 Valg af stemmetællere 

- Lieve og Søren er valgt til stemmetællere 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Universitetsvalget 2017 

     2.1.1 Præsentation af spidskandidaterne (bilag 2.1 og 2.2) (O) 
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- Sune: ”Sjoveste to minutter. Sidder i AU bestyrelse. Vil gerne fortsætte da han føler at han når en del. 

Været overrasket over at selvom man bestemmer meget, så er der ting der er svære at bestemme. To store 

sager med Lieve: Alt der kan træffes lokalt skal blive det. Ift. økonomi skal man ikke spare på kerneydelser. 

Det er gået okay, bedre end hvis vi ikke havde siddet der” 

- Line: ”Ikke den samme erfaring som Sune, men jeg har været aktiv i studienævnet og uddannelsesnævnet. 

Derudover siddet i ARTS rådet. Vigtigt for mig at AU udbyder uddannelser af høj kvalitet. Sker igennem 

kontakt med de studerende og fagrådene. Glæder mig til at blive en større del af AUPUS.” 

     2.1.2 Valgkampsgrundlag (bilag 3, eftersendes i tredje udsending) (O+D) 

- Carina: ”Proceduren bliver at man kan komme med kommentarer til grundlaget. Når vi har snakket det 

igennem, får LUPUS en korrigeret version.”. Carina fortæller om grundlaget for den kommende valgkamp. 

 

Kommentarer: 

- Esben: Vi har vedtaget et dokument om at det er dårlig skik at gå til valg på noget man har svært ved at 

gennemføre. 

- Carina: Man har ikke taget højde for hvad der stod i valgskikspapiret. Handlede mere om at man ikke 

skulle lave vilde slogans.  

- Lieve: Synes ikke at formuleringer i grundlaget er helt skæve 

- Emil: Synes ligeledes ikke at den er ved siden af 

- Esben: Er tilfreds med om man har gjort sig overvejelser ift. skikpapiret 

 

Det fysiske studiemiljø: 

- Christina: Føler vi underkender ift fysiske arealer. Specificere hvor vi mener at man kan sætte yderligere 

ind. 

- Esben: Lægger man op til færre biler eller bilerne ud af uniparken? 

- Søren: Uniparken bliver en cykelzone. Ledelsen synes også det kunne være fint med fri for biler.  

- Lieve: Tilføjelse: i bestyrelsen diskuterer vi principper for campus. Få lukket veje og få bilerne placeret 

udefor campus 

 

Det sociale studiemiljø: 

- Ingen kommentarer 

 

Det psykiske studiemiljø: 

- Ingen kommentarer 

 

Prioritering af undervisning:  
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- Ingen kommentarer 

 

Konkurrence og performance kultur: 

- Ingen kommentarer 

 

     2.1.3 Valgkampsbudget (bilag medsendt i mailen) (O+D) 

- Skåret fra 60.000 til 50.000 

 

Spørgsmål/kommentarer: 

- Esben: Hvordan har besparelsen fundet sted? 

- Svar: Hovedsageligt på roll-ups, plakter og andre tryksager. Også på valgboderne, men stadig højere end 

det egentlige forbrug.  

 

- Line: Genbruger man visitkortene? 

- Svar: Genbruges ikke, da der stod dato på. Fremadrettet kunne man overveje ikke at have dato på 

 

- Lieve: Tryk på engelsk i stedet 

- Svar: Vil der bliver taget højde for 

 

     2.1.4 Studenterrådets liste- og valgforbund (bilag 4) (O) 

Kommentarer/spørgsmål: 

- Sune: Skulle man ikke stille op på én liste? Var det ikke hvad der blev besluttet? 

- Svar: Det erindres der ikke. Det undersøges i pausen. 

 

     2.1.5 Nedsættelse af valgkampsgruppe (bilag 5) (O+D+B) 

 

- Carina: Da valget er tidligere i år, skal listerne sendes senest uge 43. Der oplagt hvis rådene finder 

kandidater snarest. Opfordrer til at søge puljen så der kan blive penge til alle de nice ting i laver. 
 

Pause 

Pausen rykkes til efter 2.4 i stedet.  
 

2.4 Indsuppleringsvalg til Forretningsudvalget (O+D+B) (Bilag 6) 

Emil forklarer om forretningsudvalget og at der mangler en kandidat efter at Rebecca stoppede. Indkommet 

to opstillinger. Også muligt at opstille på selve mødet. Ikke officielle stemmetal, blot hvem der bliver valgt. 
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Opstillinger: 

- Aria: Læser statskundskab og ønsker at blive en del af uddannelsespolitik og frivilligt arbejde igen 

- Tine: Læser virksomhedskommunikation. Været med i studenterrådet i tre år. Passer godt med FU arbejde 

nu. Bliver færdig til sommer og vil gerne have sidste erfaring. 

 

Ikke flere opstillinger. 

 

Fem minutters pause til diskussion. 

 

Resultat af afstemingen: 

- Aria valgt som nyt medlem af Forretningsudvalget 

 

2.5 Statutændring (bilag 7) 

- Søren: Ønsker at give mulighed for at man kan splitte stemmen.  

- Dirigent: Mindre ting kan man godt ændre alligevel. Derfor ikke et normalt ændringsforslag. 

- Esben: Utilfreds med tolkning af statutten. Bakker op om ARTS rådets forslag til præcisering. 

- Søren: Bakker også op om ARTS rådets ændring. 

- Kåre: Mener at det er en større ting end hvad statutten siger. Ikke blot en stavefejl. 

- Sune: Går imod statutten. Mener ikke at man bør tillade det, når det ikke er blevet sendt ind én uge før. 

Fairhedsprincip om at det både skal gælde vigtige ting og mindre vigtige ting.  

- Julie: En grammatisk omstrukturing, og ikke en sproglig ændring.  

- Sune: Sprog betyder noget. Det er blevet noget andet, da det er omkring vores statut og derfor bliver vi nødt 

til at være formalistiske omkring det.  

- Dirigient: Der kan stemmes om to ændringer. En af de to ting har så vundet, og det forslag der vinder, skal 

så stemmes om hvorvidt man så rent faktisk skal ændre statutten. Forslaget der vinder er så den nye 

statutændring. 

Tolker statutten på en måde, og at den tolkes anderledes er kun naturligt. Hvis man mener at Sune og Kåre 

har ret, er det ok at man stemmer imod ARTS rådets forslag. 

 

- Esben: Mener ikke at vi kan stemme om ændringen.  

- Nanna: Man kan også mene at begge har ret. Hvad gør man hvis man er enig i præciseringen og enig med 

Sune og Kåre? 

- Dirigent: Man kan stemme på det ene og stemme på det andet men også begge dele. Det er de muligheder 

man har. Der kan godt være flere hensyn, men så må man selv lave en vurdering. Ikke muligt at få stemt 

ARTS forslaget igennem og samtidig få Kåres og Sunes indvinding også. 
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ARTS rådet ønsker at trække deres forslag. Det betyder at afstemningen bliver præcis som på side 22 i 

bilaget. En forslagsændring til statutten. 

- Søren: Holdningen virker til at man gerne vil have ændringsforslaget, men at man ikke gør det pga. 

formalitet.  

- Dirigent: Grænser for hvor meget man synes at man skal tage på mødet, så Bertil opfordrer til at man tager 

en dialog om hvad der skal ske med statutændringen fremadrettet.  

 

Afstemning:  

- Man kan enten stemme for ændringsforslaget eller imod ændringsforslaget. 

Resultat:  

- Vedtaget enstemigt  

 

3. Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

- Emil: Studiestarten altid en travl tid med Studiemesse og DSFI. Overskuddet fra Studiemessen kan 

formentlig ganges med tre. Men først overblik når DSFI er blevet afregnet. Umiddelbart bud er at det 

kommer til at gå i 0, dog før projektlederens løn er blevet betalt. 

Nye projekter: vidensdeling mellem de forskellige fagråd. Flere tiltag ala. brokkedage.  

- Ny facebook gruppe ”Fagråd på AU”, hvor det er lettere at dele viden.  

- Nyhedsbrev hver anden eller tredje uge omkring hvad FU bruger sin tid på.  

 

Nedskæringer fra regeringen: utilfreds med dette. Demo d. 15 oktober foran rådshuset. Derfor går alle 

studenteråd i landet ”i sort”.  

Ift. presse vil man køre cases omkring hvordan nedskæringer rammer.  

 

3.2 AUPUS (O) 

3.2.1 Indsuppleringsvalg til AUPUS (O+D+B) 

- Lieve: Fortæller kort om hvad AUPUS er. Ledige pladser i AUPUS hvis man gerne vil være med. Også 

velkommen til at komme på maillisten eller bare dukke op. 

 

3.3 LUPUS (O) 

3.3.1 Indsuppleringsvalg til LUPUS (bilag 8) (O+D+B) 

- Søren: LUPUS laver paneldebat d. 8 november fra 16-18. Arbejder på danske og engelske flyers. Vedtage 

to politikpapirer: et finansieringspapir og elitepapiret. Ny formand for LUPUS: Tobias. 

- Malene, Line og Sara valgt til LUPUS 
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3.4 Valgkommissionen (bilag 9) (O) 

- Kristian fortæller om at valgkommision gerne vil have flere suppleanter. Ansøgningsfrist d. 25 september 

kl. 12. Evaluering af uni-valget: evaluering var mangelfuld sidste år. Vigtigt at vide hvorfor folk stemmer og 

hvem der stemmer. 

 

3.4 Fagrådsrunde (O) 

- ABC: Ingen til stede 

- ARTS rådet: To nye medlemmer af deres FU og dermed fuldtallige. Arbejder på arrangementer til 

efterårssemestret 

- BFU: Generalforsamling i efteråret.  

- Communication Council: Flyttet på Fuglsangs Allé. Mandefald og skal derfor have rekruterret nye. 

- IGOR: Ingen til stede 

- Jurrådet: Ingen til stede 

- Medicinerrådet: Ingen til stede 

- MFSR: Haft møde med dekanen og klargører opstart 

- MoGens: Arrangerer studietur på Novo Nordisk osv. Arrangement om udenlandsophold. 

- Oecon rådet: Første møde i tirsdags. Gearer op til tour de forening om et par uger.  

- Psykrådet: Første møde for en uges siden. Har fået en kørestolsbruger, hvilket de vil arbejde på at gøre 

forholdene bedre. Arbejder på at få en mundtlig eksamen. Foreløbigt nej fra ledelsen.  

- Statsrådet: Holdt sidste møde og afholdt faglig dag i dag (21/9). Generalforsamling d. 25 september.  

 

3.5 Andre (O) 

- Niels: Studenterrådets kursusvirksomhed. Tre ting på programmet. Studieøkonomi, præsentationsteknikker 

og et debatrarrangement over en hel weekend. Se det på hjemmesiden og facebook. 

 

- Kåre: Med i digital eksamen forum, men da han ikke selv har nogle, ønsker han inputs fra folk der har flere 

digitale eksaminer. 

 

4. Evt. 

- Emil: Øl i unibaren – studenterrådet giver den første øl/sodavand. 

- Bertil: Husk at aflevere mandater når mødet er slut. 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 2: Statutændring 
 

På mødet skal vi genvedtage den statutændring, som vi diskuterede på sidste møde. Dette drejer sig om 

statuttens §6a, stk. 5 omhandlende om, hvorvidt Studenterrådet skal kunne splitte sine stemmer i forbindelse 

med en Politikkonference.  

 

Grundet §46 i Studenterrådets statut skal ændringer i statutten vedtages på to fællesrådsmøder med minimum 

tre ugers mellemrum (det seneste fællesrådsmøde var 21. september, så dette er således overholdt).   
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Bilag 3: Forslag til Fællesrådets mødeplan for 2018 
 

Dette er et forslag til Fællesrådets mødeplan for 2018. Den er relativt identisk med mødeplanen for 2017, 

men man har altså under dette punkt mulighed for at komme med relevante indvendinger (er torsdag en god 

mødedag, skal der være flere eller færre møder etc.). 

 

Konstituerende Fællesrådsmøde: Torsdag d. 22 februar (jf. statutten skal det afholdes ”ultimo februar”) 

 

Første ordinære Fællesrådsmøde: Torsdag d. 5 april 

 

Andet ordinære Fællesrådsmøde: Torsdag d. 10 maj 

 

Tredje ordinære Fællesrådsmøde: Torsdag d. 20 september 

 

Fjerde ordinære Fællesrådsmøde: Torsdag d. 1 november  
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Bilag 4: Studenterpolitisk Forum 
 
Den 8. december, klokken 14-16, er det igen tid til Studenterpolitiske forum. På dette møde mødes 
4 fra SR, 4 fra Konservative Studerende og 4 fra Frit Forum med Rektor og Prorektor. Til mødet vil 
Rektor præsentere, hvordan det går på Universitetet og derefter vil hver forening præsentere et 
emne. 
De 4 fra SR er fordelt, som følgende: 

• En person, som Fællesrådet vælger fra dets midte 
• En person, som AUPUS vælger fra dets midte 
• En person, som Forretningsudvalget vælger fra dets midte 
• En person, som Formandsskabet vælger fra dets midte 

 

Desuden skal der vælges et emne, som de valgte repræsentanter skal præsentere for ledelsen. 
AUPUS har følgende anbefaldinger til emner. Fællesrådet må også gerne vælge et andet emne. 

• Praktikforløb og erhvervsretning: En af de sager, som fylder meget af i den 
universitære debat er erhvervsretningen og praktikforløb.  Selv den hårdeste skeptikker må 
erkende, at praktikforløb og erhvervretning af uddannelserne er kommet for at blive. Men 
der er helt sikkert nogle gode og dårlige måder at gøre det på og, hvis vi vælger dette emne, 
vil vi gå ned i detaljen og foreslå rektoratet nogle konkrete forslag til hvordan praktikforløb 
og erhvervsretning kan gøres bedst muligt. Punktet vil blive præsenteret af Fr. Maria Møller. 

• Educational-IT: AU har just vedtaget en ny ambitiøst plan for IT på AU. Et af 
strategienselementer er styrkelse af Educational IT (IT brugt i undervisningen). Hvordan 
gøres dette bedst? Såfremt vi vælger dette emne vil vi forsøge at komme med konkrete 
forslag og anbefalinger til ledelsen omkring EDU-IT. Punktet vil blive præsenteret af Fr. 
Lieve Vermeulen  

• Elevliggørelse af studerende og skolegørelser af universitetet: “Vi er ikke elever 
og lærer, men studerende og undervisere!” er en mantra, som de fleste har hørt, og bruges 
ofte til at markere en “frihed under ansvar” tilgang til undervisning og uddannelse. Men 

•  er denne tilgang reelt stadig fremherskende på universitetet? Hvis vi vælger dette emne vil 
vi tage en overordnet debat med rektoratet om fænomenet. Punktet vil blive præsenteret af 
Hr. Sune Koch Rønnow. 
 

Indstilling: 
Forretningsudvalget indstiller, at Fællesrådet først vælger en sag, også bagefter vælger en person, 
som skal med til mødet. Vedkommende skal være indstillet på at være til at forberede mødet og 
deltage i et formøde med de andre politiske foreninger. 
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Bilag 5: Workshops 

 
En betydelig del af mødet kommer til at gå med workshops. I dette bilag finder du en beskrivelse af 
den første workshop, mens de øvrige bliver præsenteret på mødet. 
 
Workshop 1: KAMPUS’ workshop: Brainstom af kommende events og KAMPUS’ fremtid 
 
I denne workshop vil vi tage et kig på fremtiden for KAMPUS. Det er en rigtig god mulighed for at 
være med til at præge, i hvilken retning KAMPUS skal gå. På aftenens workshop kan I komme 
med inputs til, hvilke arrangementer som vi i KAMPUS skal lægge ekstra fokus på, og hvordan vi 
kan have et frugtbart samarbejde med vores to søstre-udvalg: AUPUS og LUPUS.  
 
Om KAMPUS: 
KAMPUS er Studenterrådets kampagneudvalg. Heri organiserer vi Studenterrådets kampagner og 
sikrer, at Studenterrådet er synlige ved dets aktiviteter. For at være en del af KAMPUS er der ikke 
krav om at være kreativ eller meget kunstnerisk. Det handler lige så meget om at organisere 
arbejdet og finde på en masse gode ideer. 


