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Tidsplan frem til det konstituerende fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.
Hermed indkalder den afgående Dirigentinstitution til det konstituerende fællesrådsmøde den 21. februar
2019.

Det konstituerende møde sætter retningslinjerne for Studenterrådets arbejde i 2019, ligesom en række
centrale valg vil blive afholdt. Eksempelvis skal Studenterrådets arbejdsplan og årsrapport godkendes,
ligesom Forretningsudvalget og politiske udvalg skal nedsættes.

Bemærk at det jf. Statuttens Appendiks C er muligt at opstille til personvalg ved at meddele sit
kandidatur på mødet.

Bemærk: Ændringsforslag til de fremsatte forslag til ændringer af statutten skal være
Dirigentinstitutionen i hænde senest torsdag den 21. februar kl. 16:15.
Fagrådenes indstillinger til de fremsatte ændringsforslag bedes ligeledes indsendt senest torsdag den
21. februar kl. 16:15.

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 19. februar) samt nærmere information om Ny i Fællesrådet sker ved at
kontakte Alexander Estrup på alexander@sr.au.dk.

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 konstituerende fællesrådsmøde:
Torsdag den 21. februar 2019 kl. 17:15-22:00 - konstituerende 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
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Foreløbig dagsorden til det konstituerende fællesrådsmøde d. 21.02.2019
Torsdag d. 21.02.19 kl. 17.15-22.00, Studenternes Hus, Mødelokale 1 / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Konstituering

1.1 Optagelse af nye fagråd (O)

1.2 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2019 (O) (Bilag 1)

1.3 Valg af stemmetællere (O+B)

1.4 Valg til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 2)

1.4.1 Valg af Chefdirigent (Bilag 3)

1.4.2 Valg af Førstedirigent

1.4.3 Valg af Andendirigent

17:15-17:30

2. Formalia

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 4)

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 29.11.2018 (O+D+B) (Bilag 5)

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

17:30-17:40

3. Årsrapport og beretning

3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O) (Bilag 6 - bilag eftersendes)

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2018 (O) (Bilag 7)

3.3 Den Kritiske Revisions beretning (O)

3.4 Godkendelse af Studenterrådets årsrapport (O+D+B)

3.5 Godkendelse af Forretningsudvalgets beretning (O+D+B)

17:40-18:40

Pause med aftensmad 18:40-19:20

4. Retningslinjer for rådsåret 2019

4.1 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2019 (O+D+B) (Bilag 8)

4.2 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 9)

4.3 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 10)

19:20-20:20

5. Valg

5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 11)

5.1.1 Valg af Studenterrådets Formand (Bilag 12)

5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstformand (Bilag 13)

20:20-21:20
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5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg (Bilag 14

til bilag 18)

5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 19)

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 20)

5.4 Valg af 5 medlemmer til Studenterfonden af 1963 (O+B) (Bilag 21)

5.5 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 22)

5.6 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 23)

5.7 Skriftlig orientering om tidligere valg, som ikke afholdes i år (O) (Bilag 24)

6. Sager til behandling

6.1 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 25)

6.2 Studenterpolitisk Forum (O+D+B) (Bilag 26)

21:20-21:40

7. Meddelelser fra Forretningsudvalget (O)

7.1 Frivillig på SPOT-festival

7.2 Politikkonference ved Danske Studerendes Fællesråd

21:40-21:50

8. Evt. 21:50-21:55

9. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00
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Bilag 1: Mandatfordeling for rådsåret 2019

7



FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 2: Valg til Dirigentinstitutionen

Dirigentinstitutionen har til opgave at lede møderne i Fællesrådet, fortolke bestemmelserne i statutten, værne
om statuttens ånd, sikre den demokratiske praksis i Studenterrådet foruden at forberede fællesrådsmøderne i
samarbejde med Forretningsudvalget.
Dirigentinstitutionen består af 3 dirigenter: En chefdirigent, som leder fællesrådsmøderne; en førstedirigent;
og en andendirigent. En af de 3 dirigenter er samtidigt formand for Valgkommissionen.

Et særligt privilegium
At være medlem af Dirigentinstitutionen er et helt særligt privilegium, som bl.a. styrker dine kompetencer i
mødeplanlægning, mødeledelse og giver indsigt i Studenterrådets grundlæggende fundering - statutten.
At være medlem af Dirigentinstitutionen giver dig mulighed for at se nærmere på, hvilke bagvedliggende
processer der danner grundlag for beslutningerne på fællesrådsmøderne mv.
At være medlem af Dirigentinstitutionen indebærer, at man ikke har mulighed for at bære mandat på
fællesrådsmøderne, men at man omvendt får muligheden for at:

● Udarbejde tolkninger af statutten,
● Sætte dagsordenen til fællesrådsmøderne, samt
● Deltage i sociale arrangementer internt i Studenterrådet.

Ydermere giver Statutten vide muligheder for at deltage i Studenterrådets møder. Du har således rig
mulighed for at deltage i netop de møder og de udvalg, som du finder interessante.

En kollektiv indsats med adskillige muligheder og selvbestemmelse
Som dirigent får du mulighed for at påtage dig de opgaver i Dirigentinstitutionen, som du finder interessante.
Opgaveporteføljen er bred og dækker alt fra praktiske administrative opgaver, som opdatering af
mandatbærerlister, til opgaver hvor dine kommunikative færdigheder kan udfoldes. Alt i alt spænder
opgaverne vidt og bredt, hvorfor du i høj grad selv får mulighed for at påvirke, hvad du ønsker at arbejde
med.

Du vil blive hjulpet godt i gang af den afgående Dirigentinstitution, der gladeligt tager imod de kommentarer,
spørgsmål og forslag, som du måtte bringe med ind i Dirigentinstitutionen.
Forberedelserne til fællesrådsmøderne forudsætter en stærk kollektiv indsats, hvorfor vi som dirigenter
arbejder som et hold, hvor alle yder en indsats. Som belønning for din stærke indsats følger foruden
forplejning før og under fællesrådsmøderne typisk diverse sociale arrangementer samt en mindre takkegave
ved afsluttet tjeneste i Studenterrådet. Dirigentinstitutionen er således et helt unikt sted at være.
Har du spørgsmål til hvervet som dirigent, arbejdsopgaver eller ønsker du at opstille som dirigent, er du mere
end velkommen til at kontakte den siddende Dirigentinstitution via en af følgende kanaler:
dirigent@sr.au.dk. Alle henvendelser modtages gladeligt.

Dirigentinstitutionen:
Chefdirigent 1. dirigent 2. dirigent
Kristian Klausen Jonathan Rossen Esben Andersen
+45 60683966
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Bilag 3: Opstilling til Chefdirigent for Studenterrådet ved Aarhus
Universitet

Kære Fællesråd,
Det er mig en glæde at meddele, at jeg opstiller til hvervet som chefdirigent for Studenterrådet ved Aarhus
Universitet i rådsåret 2019.

Ved min indtræden i Dirigentinstitutionen for et år siden, blev jeg ført ind i et fællesskab, hvor mine
kompetencer og min viden blev værdsat, og hvor min lyst til at organisere møder og holde orden på
Studenterrådets mange organer blev tilfredsstillet. Jeg har siden den dag klemt mig igennem de forskellige
udvalg inden for Studenterrådet, hvor man som dirigent rigtig kan føle, hvad det er der rør sig og hvor man
bevæger sig hen, hvilket kun har været en gave for mit arbejde.

Når man har siddet med til møder i AUPUS, LUPUS og som udvalgsleder i KAMPUS, får man knyttet
bekendtskaber med både udvalgene og deres medlemmer, men min største glæde har dog ligget i at sidde
langt ud på aftenen og udarbejde de flotte udsendinger som I får tilsendt. Jeg har gennem det sidste års tid
gået fra fagrådsmedlem, til medlem af Artsrådet, til medlem af Fællesrådet, til 2. Dirigent, til formand af
Valgkommisionen og senere hen 1. Dirigent. Det var en rejse, der formede min tilgang til studenterpolitik, en
tilgang som vil sikre, at selv den nyeste studerende kan have holdninger, der når helt op på højeste plan.

Jeg vil gøre mit bedste, og intet mindre, for at sikre at Dirigentinstitutionen fortsat kører med sin egen
charmerende stil, og at fællesrådsmøderne fortsat ledes med et smil.

Såfremt Fællesrådet kan finde sig tryg ved min opstilling, håber jeg på et godt rådsår, hvor Fællesrådet vil
bevare sin stærke karakter af beslutningsorgan, men også fungere som det forum, hvor man som fagråd frit
kan ytre sig og med glæde komme med punkter til dagsordenen. Studenterrådets stemme ligger hos de
studerende, og jeg vil bestræbe mig på, at enhver studerende kan præge Fællesrådet.

Venlige hilsener
Jonathan Sebastian Rossen

Kontakt
Mail: Jonathan.s.rossen@gmail.com
Tlf. nr.: 21 57 09 87
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Bilag 4: Fællesrådets forretningsorden 2019
Den afgående Dirigentinstitution foreslår nedenstående forretningsorden for Fællesrådet for rådsåret 2019.

Dirigentinstitutionen har konsulteret Forretningsudvalget men er åbne overfor eventuelle kommentarer eller

ændringsforslag til udkastet.

I forhold til forretningsordenen for rådsåret 2018 ændres § 1 således, at et nyt stk. 3 ændres og et nyt § 1 stk.

4 indskydes, således at skriftlige opstillinger kan indsendes indtil 1 uge før det konstituerende

fællesrådsmøde.

Desuden foreslås en ny § 7 indført, hvormed det bliver muligt at dispensere fra forretningsordenen ved

mindre afvigelser - f.eks. ifm. tvivlsspørgsmål vedrørende et fællesrådsmødes gyldighed.

Spørgsmål, kommentarer og ændringsforslag til forslaget til forretningsorden kan tilsendes

Dirigentinstitutionen på dirigent@sr.au.dk.

Forslag til Fællesrådets forretningsorden for rådsåret 2019:

§ 1 Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes med 4 ugers varsel af den afgående Dirigentinstitution til

afholdelse ultimo februar.

Stk. 2 Med indkaldelse skal følge en tidsplan for udsendelser frem til det konstituerende møde, herunder

forskellige frister, samt udkast til forretningsorden for Fællesrådet.

Stk. 3 Udkast til Studenterrådets arbejdsplan, Studenterrådets Forretningsudvalgs beretning, kommissorier

for politisk(e) udvalg, evt. indkomne forslag, samt indkomne udsendes senest 2 uger før mødet.

Stk. 4 Indkomne skriftlige opstillinger til Studenterrådets organer udsendes senest 7 dage før det

konstituerende fællesrådsmøde.

Stk. 5 Ændringsforslag til arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt. indkomne forslag skal

sendes til chefdirigenten senest 7 dage før mødet, og udsendes til Fællesrådet senest 5 dage før det

konstituerende møde.

Stk. 6 Der kan ikke stilles ændringsforslag til arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt.

indkomne forslag på det konstituerende fællesrådsmøde.

§ 2 Fællesrådets ordinære møder afholdes løbende over året ud fra en af Fællesrådet vedtaget mødekalender,

dog tilstræbes det, at der ikke afholdes møder i perioderne juni-august og december-januar.

Stk. 2 Der afholdes mindst 2 møder pr. semester.

Stk. 3 Møderne indkaldes skriftligt af chefdirigenten med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal

indeholde en dagsorden for mødet, samt relevante bilag. Indkaldelsen offentliggøres og sendes til samtlige

medlemmer af Studenterrådets organer. Samtidig hermed bekendtgøres dagsordenen for de studerende.
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Stk. 4 Sammen med indkaldelsen udsender chefdirigenten udkast til procedure for behandling af sager til

behandling, herunder om der kan stilles ændringsforslag på mødet mv.

Stk. 5 Det bør tilstræbes, at medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg ikke bærer mandat i

Fællesrådet.

§ 3 Fællesrådets møder er offentlige, og alle studerende ved Aarhus universitet har taleret.

Stk. 2 Chefdirigenten kan fastsætte nærmere regler for talerettens udøvelse, såfremt det skønnes nødvendigt.

Stk. 3 Modsætter et almindeligt flertal i Dirigentinstitutionen sig chefdirigentens regelfastsættelse omstødes

denne.

Stk. 4 Begrænses taleretten eller fratages en fremmødt person denne, håndhæves dette af chefdirigenten.

Tilsidesættes dirigentens håndhævelse, kan personen efter to advarsler bortvises fra mødet.

§ 4 Dirigenterne fastsætter afstemningsprocedurer mv.

Stk. 2 Ved personvalg benyttes dog altid skriftlig afstemning jf. Appendiks C i statutten.

§ 5 Enkelte punkter på dagsordenen kan efter Fællesrådets beslutning behandles for lukkede døre, hvorved

alene medlemmer af Fællesrådet, Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen samt Den kritiske

revision har adgang. Fællesrådet kan invitere andre parter i en given sag til behandlingen af punktet.

§ 6 Studenterrådets Sekretariatsleder er Fællesrådets sekretær og ansvarlig for at skrive referat.

Stk. 2 Referatet af fællesrådsmødet skal udover en beretning om de afholdte forhandlinger indeholde en

angivelse af de tilstedeværende, ordlyden af de på mødet trufne beslutninger samt angive samtlige

afstemningsresultater.

Stk. 3 Udkast til referatet offentliggøres med næste fællesrådsindkaldelse til samtlige af Fællesrådets

mandatbærere, Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen samt Den kritiske revision.

Stk. 4 Referatudkastet forelægges Fællesrådet til godkendelse, hvorefter sekretariatslederen foranlediger et

referat af det på mødet godkendte offentliggjort for de studerende.

§ 7 Fællesrådet kan med kvalificeret flertal, jf. appendiks D, dispensere fra nærværende forretningsorden ved

mindre betydelige afvigelser.

Stk. 2 Bestemmelsen kan ikke anvendes vedrørende statutbestemte forhold

§ 8 Forretningsordenen kan kun ændres på et fællesrådsmøde med kvalificeret flertal jf. appendiks D.
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Bilag 5: Referat - femte 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)
Kristian (chefdirigent), Jonathan (1. dirigent), Esben (2. dirigent), Maria (ARTS), Thomas (ARTS), Line
(ARTS), Arendse (ARTS), Lena (ARTS, ikke mandat), Tobias (ARTS, mandat), Jannik (ARTS, mandat), Ida
(ARTS, mandat), Sidsel (ARTS, mandat), Ditte (ARTS), Lasse (RIA), Mads (RIA), Nicklas (RIA), Lars
(RIA), Lea (BFU, ikke mandat), Nana (BFU), Kåre (MFSR), Ellen (CC, ikke mandat), Rebekka (CC), Signe
(CC), Sabrine (CC), James (JURA) – kun med indtil pausen, Rasmus (MSFR), Sofie (MOGENS, ikke
mandat), Astrid (MOGENS, ikke mandat),  Elisa (MOGENS, mandat)  Carina (SR ikke mandat), Krestina
(SR), Erik (SR, ikke mandat), Laura (Statsrådet), Mette (Statsrådet), Gustav (ABC – kun med indtil
workshoppen/universitetsvalget), Mille (statsrådet, ikke mandat), Sara (SR), Søren (SR, ikke mandat).
1.2 Godkendelse af referat - 4. ordinære fællesrådsmøde d. 25.10.2018 (O+D+B)
(Bilag 1)
Rettelse til at Jannik ikke kan stille op til AUPUS da han ikke var her.
25 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Enstemmigt godkendt/vedtaget.
1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)
Forlænget tid til uni valget/workshop. Punkt med optællingsudvalg.
25 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Enstemmigt godkendt/vedtaget.
1.4 Optællingsudvalg
Søren og Carina er valgt som optællere.

2. Sager til behandling I
2.1 Forslag til honorar til medlemmer af Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 2)
23 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Godkendt/vedtaget.
To afstod fra at stemme.
2.2 Budget for rådsåret 2019 (O+D+B) (Bilag 3)
Frederik fremlægger budgettet for rådsåret 2019.
25 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Enstemmigt godkendt/vedtaget.
2.3 Universitetsvalg (O+D) (Bilag 4)
Workshop omkring universitetsvalget præsenteret af Carina og Krestina.

3. Pause
4. Sager til behandling II
4.1 Mødekalender for rådsåret 2019 (O+D+B) (Bilag 5)
23 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Enstemmigt godkendt/vedtaget.

4.2 Nedsættelse af kommissorieudvalget 2018-2019 (O+B) (Bilag 6)
Esben beretter om hvad det vil sige at side i kommissorieudvalget. Hvilke opgaver som de forskellige udvalg
i Studenterrådet har. Planen er at afholde 1-2 møder i december/januar.
Line: har man overvejet om man skal lave et kommissorie for international committee også?
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Esben: Det er en drøftelse man bør tage internt i kommissoriet.
Erik: Hvor lange er møderne?
Esben: Svært at sige.
Søren: Ca. 2 timer pr. møde.

Maria, Nicklas og Mille stiller op og er valgt.

4.3 Politikpapir om uddannelseskvalitet - opfølgning (O) (Bilag 11)
Tobias følger op på politikpapiret fra sidste fællesrådsmøde. LUPUS er dog ikke færdige med politikpapiret
endnu. Bliver dog færdigt på LUPUS mødet d. 5. december.

4.4 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 7)
Maria fra ARTS rådet præsenterer ændringerne til statutten. Valgfrihed til titler (formand, forperson eller
forkvinde). Ændringsforslag til det, så det ikke kan misforstås eller tolkes forkert.
Nicklas: der skal laves korrektur på det.
Kristian: tidligere vedtaget at korrektur let kan ændres.

Afstemning omkring den samlede pakke af statutændringer:
23 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Enstemmigt godkendt/vedtaget.

5. Meddelelser
5.1 Forretningsudvalget (O) (Bilag 8)
Carina: brugt mere tid på univalget. Studienævnsseminar i januar. Få sat kryds i kalenderen. Samarbejde med
den grønne studenterbevægelse. Juleklippedag på et tidspunkt.

5.2 AUPUS (O)
5.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 9)
To ledige mandater i AUPUS.
Jannik opstiller og er valgt.

5.3 KAMPUS (O) (Bilag 10)
5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 11)
Otte ledige mandater.

5.4 LUPUS (O) (Bilag 12)
5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 13)
Et mandat ledigt.
Laura opstiller og er valgt.

5.5 Fagrådsrunden (O)
ARTS: Længe arbejdet på bedre fysiske rammer. Bærer pote nu. Adventskalender med fede præmier. Fokus
på den grønne dagsorden.
BFU: Skaffet flere stole i biologiens hus. Godt samarbejde med instituttet. Sociale arrangementer ift. valg.
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Auktionsbar, samarbejde med fredagsbar. Laver arrangement med foredrag til foråret. Både fokus på det
faglige og sociale niveau.
CC: Ikke så stor aktivitet på det seneste. Primære uddannelser i CC lukker, så usikkert hvad der skal ske.
Bliver oprettet en ny kommunikations cand.merc.
MFSR: Afholdt eksamensforedrag for de nye russere.
MOGENS: Afholdt kandidatguide arrangement. Afholder julebingo mandagen efter. Julefrokost internt i
bestyrelsen.
RIA: Julefrokost d. 20 december. Julekalenderkonkurrence i december. Sponsoreret alle præmier til den.
Købt nye sofaer til kontoret. Vil gerne have genoprettet en LAN fest. Fået nye studieretninger: CIVILT.
Statsrådet: Haft univalg og det gik rigtig godt. Alle fire pladser i studienævnet. Meget byggerod på
statskundskab. Juledag fredag d. 7 december.
Oecon rådet: Forskerrunde hvor forskere kommer ud og fortæller hvad de har gang i pt. Konstituerende
møde og julefrokost i december.

5.6 Andre (O)
Tobias: Bliver sendt en generel evaluering ud omkring univalget som i meget gerne må svare på. Har været
til møde med den centrale studievejledning ang. en stressundersøgelse. Ønsker feedback på en app, hvilket
kunne være fedt hvis I vil hjælpe med.

6. Evt.
Krestina: Vi har mange alkoholrester til over. Kom og køb en masse! Det er billigt.
Nicklas: Dirigenterne er ”irriterende” grundige og dygtige!  Varierende dresscode.
7. Mødeevaluering (uden for referat)
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Bilag 6: Studenterrådets årsrapport 2018

Bilag vedrørende Studenterrådets årsrapport efterstræbes sendt senest starten på uge 8.

Bilag 7: Forretningsudvalgets beretning 2018
Bilag vedrørende Forretningsudvalgets årsberetning for 2018 kan forefindes i mailen, hvorved denne
udsending har sin gyldighed

Bilag 8: Studenterrådets arbejdsplan 2019

Bilag vedrørende Studenterrådets arbejdsplan kan forefindes i mailen, hvorved denne udsending har sin
gyldighed.

Bilag 9: Kommissorier for politiske udvalg 2019

Bilag vedrørende kommissorier for de politiske udvalg kan forefindes i mailen, hvorved denne udsending har
sin gyldighed.

15



FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 10: Retningslinjer for Den Kritiske Revision

Det indstilles, at Den Kritiske Revision udover at følge statutten (som er citeret nedenfor) skal
aflægge en halvårsberetning til Fællesrådet på et møde i efterårssemestret i rådsåret 2019.

Forslagsstiller: Afgående Forretningsudvalg

Motivation: Vi synes, det er god praksis, at Den Kritiske Revision fremlægger deres overvejelser
efter begge deres årlige økonomigennemsyn. Estimaterne for mange af Studenterrådets aktiviteter
ligger dog først klart i starten af efteråret. Derfor indstiller vi til, at de kritiske revisorer aflægger
deres første rapport på et Fællesrådsmøde i efteråret.

Statuttens bestemmelser:
“Den Kritiske Revision
§ 38
Af og blandt Fællesrådet vælges et antal kritiske revisorer, dog minimum 2, til løbende at føre tilsyn
med Studenterrådets økonomi samt udøve et kritisk skøn over de foretagne økonomiske
dispositioner. Valget og de nærmere forhold for de kritiske revisorers virke fastlægges på det
konstituerende fællesrådsmøde.
Stk. 2
De kritiske revisorer skal indkaldes af Sekretariatslederen til to årlige gennemsyn af Studenterrådets
økonomi. Revisorerne kan derudover fordre sig alle oplysninger og aktstykker meddelt.
Stk. 3
Den Kritiske Revision skal aflægge en afsluttende rapport til Fællesrådet på det konstituerende
møde.
Stk. 4
De kritiske revisorer kan ikke være medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg,
Dirigentinstitutionen eller være ansat på Sekretariatet.”
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Bilag 11: Valg til Forretningsudvalget

Forretningsudvalget varetager Studenterrådets organisatoriske og politiske ledelse. Udvalget består
af syv medlemmer, herunder en formand, en næstformand og op til fem menige medlemmer.
Ved det konstituerende Fællesrådsmøde torsdag d. 21. februar 2019 skal Fællesrådet vælge hele
Forretningsudvalget for rådsåret 2019. Derfor følger her en kort orientering om
Forretningsudvalget, arbejdsopgaverne det indebærer samt processen for opstilling.

Om Forretningsudvalget
Som den daglige ledelse af Studenterrådet er det Forretningsudvalget opgave at sikre udførelsen, at
de aktiviteter Fællesrådet ønsker, at Studenterrådet skal varetage. Forretningsudvalgets arbejde
varierer fra år til år, da det specificeres i den årlige arbejdsplan samt forskellige strategier. Som
medlem af Forretningsudvalget får man en unik mulighed for at være ansvarlig for og have
indflydelse på forskellige områder i Studenterrådet. Disse områder strækker sig fra arrangementer,
politik i og uden for AU, kampagner, sociale aktiviteter, og mindre arbejdsopgaver, der er beskrevet
i arbejdsplanen.
Nogle perioder vil forekomme arbejdstunge afhængigt af ens ansvarsområder, men vi hjælper gerne
hinanden. Derudover har forretningsudvalget et godt socialt sammenhold.

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 5 menige medlemmer, som er Alexander Estrup, Erik Poulsen, Krestina V.
Christensen, Sara L. Jørgensen og Tobias F. Aakjær.

Kontakt vedrørende opstilling og fremadrettet proces
Hvis du har spørgsmål om arbejdet i forretningsudvalget eller gerne vil opstille, så kan der rettes
henvendelse til Carina M. Nielsen (formand), Tlf.: 29 62 73 92 eller Mail: carina@sr.au.dk.
Det påtænkes, at alle interesserede kandidater mødes inden mødet den 21. februar og diskuterer den
mulige konstituering samt fordelingen af arbejdsopgaver.

Det er muligt at indsende en skriftlig opstilling til dirigent@sr.au.dk, som skal modtages senest
torsdag d. 7. februar kl. 12.00. Derudover er der mulighed for at opstille mundtligt på mødet torsdag
den 21. februar.
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Bilag 12: Opstilling til formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Kære Fællesråd,
Mit navn er Krestina Vendelbo Christensen, og jeg stiller hermed op som Formand for Studenterrådet ved
Aarhus Universitet. Jeg er 24 år gammel og læser Engelsk på 8. semester. Jeg har siden februar 2018 siddet i
Studenterrådets Forretningsudvalg. Derudover har jeg siddet i Akademisk Råd på Arts i en toårig periode fra
2017 til 2019 og været en del af AU’s udpegningsorgan til Universitets Bestyrelsen.  Jeg har derudover
tidligere været formand for mit lokale fagråd og menigt medlem i Artsrådets Forretningsudvalg.

Mit engagement i studenterpolitik er bestemt ikke blevet mindre siden, jeg blev en del af Studenterrådet, det
er faktisk kun vokset. Studenterrådet er en organisation, der formår at bringe studerende sammen på tværs af
Aarhus Universitet både i politiske og sociale rammer. Det er en organisation, jeg det seneste år er blevet
utrolig stolt af at være en del af, og som jeg kun ser blive stærkere. Jeg vil gerne lede Studenterrådet videre
ned ad den vej, hvor fagrådene står tættere sammen, og vi studerende for alvor sætter dagsordenen. En
dagsorden for bedre kvalitet i vores uddannelser, studiemiljøer, der fordrer trivsel og fordybelse og et
universitet, vi kan være stolte af.

Det interne sammenhold og samarbejde er essentielt for organisationen. Studenterrådet er en organisation,
der altid er under pres fra udskiftninger både blandt aktive og ansatte og via afstanden mellem den enkelte
studerende Studenterrådet og ikke mindst i forbindelse med vores eksterne relationer. Derfor vil jeg som
formand ligge vægt på det lobbyarbejde, der er nødvendigt for at overkomme disse udfordringer og forbedre
og skabe samarbejder på tværs i Studenterhuset.
Jeg vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem fagrådene, sammenholdet internt på Rådsgangen og mellem
den almene studerende og Studenterrådet, international som dansk.

Jeg har gennem mit arbejde indtil nu opnået både erfaring inden for de politiske, organisatoriske og sociale
aspekter af Studenterrådet, blandt andet gennem AUPUS og som ansvarlig for Danmarks Største Fredagsbar
og Idrætsdag. Jeg mener, at dette er med til at give mig den erfaring, der er nødvendig for at varetage posten
som formand både i politiske spørgsmål, men også når det kommer til vores større arrangementer og interne
organisation.

Samlet set stiller jeg op til formand med intentionen om:
1. at styrke organisation gennem stærke fagråd og stærkt samarbejde. Dette skal ske ved aldrig at glemme,

at det også skal være sjovt at være aktiv i Studenterrådet og mindske afstanden mellem fagrådene og
Studenterrådet. En måde at opnå dette er blandt andet en mere åben Rådsgang, som fagrådene kan bruge
i deres hverdag, et tættere samarbejde fagrådene imellem eksempelvis faciliteret gennem kampagner og
et initiativrigt og inspirerende fællesråd.

2. at skabe mere synlighed og ejerskab. Vi har det seneste år oplevet både sejre og nederlag, og det er
blevet klart, at vi i Studenterrådet ikke længere kan tage for givet, at de studerende kender til os og vores
arbejde. Derfor skal kommunikationen i foråret og efter valget i højere grad have fokus på det arbejde
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både Studenterrådet og fagrådene laver hele året rundt. Herudover, skal vi tage mere ejerskab over vores
store arrangementer i efteråret både gennem promovering, og internt gennem større inddragelse af
fagrådsaktive i udarbejdelse og eksekvering.

3. at Studenterrådet skal repræsentere alle studerende, også de internationale. Internationalisering er en
dagsorden, der præger den nuværende politiske scene og i høj grad os som studerende. Det er blevet
klart, at vores internationale studerende har en stemme, der ikke bliver hørt. Som en organisation, der
repræsenterer alle studerende, må vi række hånden ud. Derfor skal Studenterrådet gennem
udvalgsarbejde og større fokus på engelsksproget kommunikation arbejde for bedre repræsentation af
internationale studerende og en forbedring af deres rettigheder.

Med blik mod fremtiden, har vi det seneste år har påbegyndt en grøn omstilling, der skal løbe gennem al
vores arbejde og via fælles indsats trække os ud af gamle vaner og ind i nye tider. Jeg ser et Studenterråd, der
flytter sig i disse år med potentiale for nytænkning, men også et Studenterråd, der står på et stærkt fundament
af historisk indflydelse og dygtige og motiverede frivillige. Jeg går til opgaven med selvtillid, masser af
energi og passion for arbejdet, men også en stor ydmyghed for organisationen og det arbejde, der ligger foran
os.

Med håb om jeres tillid,
Krestina Vendelbo Christensen

Hvis I har spørgsmål til min opstilling eller ønsker yderligere information, så er I velkommen til at ringe på
tlf. 23 69 46 30, skrive via Facebook eller sende en mail til krestina@sr.au.dk
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Bilag 13: Opstilling til Næstformand for Studenterrådet ved Aarhus
Universitet

Kære Fællesråd!

Jeg hedder Hanna-Louise (Hanni) Schou Nielsen, og jeg (gen)opstiller til at være jeres næstformand (måske
snart -kvinde) det næste år. Jeg er 25 år, jeg læser statskundskab på kandidaten.

Derudover sidder jeg med hos mit lokale fagråd, StatsRådet, hvor jeg bl.a. sidder som næstformand i vores
studienævn og dernæst som Studenterrådets repræsentant i forretningsudvalget nede på Kollegiekontoret. Jeg
har siddet i Studenterrådets forretningsudvalg fra 2016 til 2018 – senest som næstformand, og den rolle håber
jeg på at få lov til at dykke ned i igen det næste år. I de to år i forretningsudvalget fik jeg for alvor erfaring
med både Aarhus Universitets maskinrum og det levevilkårs- og uddannelsespolitiske arbejde. Sidstnævnte
har haft mit store fokus i alt fra LUPUS-udvalget til Danske Studerendes Fællesråds bestyrelse, Landsforum,
til samarbejdet med resten af elev- og studenterbevægelsen i Uddannelsesalliancen.

Uddannelsespolitik spiller for mig en helt særlig rolle i alle sine afskygninger, og
bl.a derfor håber jeg på igen at kunne blive en del af Studenterrådets forretningsudvalg og agere blæksprutte
og hjælpe og understøtte alle jer og jeres fagråd med sparring, idéer og hvad der ellers er brug for, så I har
grundlag for at lave de bedst mulige aktiviteter ude lokalt, for det er de aktiviteter, der skaber Studenterrådet.

Hovedsageligt opstiller jeg til næstformand med disse visioner:

- Større åbenhed i det at være studenterrådsaktiv. Det afgående forretningsudvalg har i min optik lagt et
helt særligt stykke arbejde i at sikre stor åbenhed om Studenterrådets mange aktiviteter, og det er et
vigtigt stykke arbejde, som jeg vil arbejde benhårdt på at føre videre i den næste periode. Både en
åbenhed i Studenterrådets processer – i inddragelse omkring politikudvikling og alle aktiviteter samt en
åbenhed om frit at kunne benytte Studenterrådets mange faciliteter – bl.a. gennem en åben rådsgang i
Studenterhuset, som alle fagrådsaktive frit kan benytte, så vi kan sparre og omgås hinanden på tværs af
fagråd og fakulteter uden for Studenterrådets formelle arrangementer.

- Mere og bredere kommunikation. Det er mit håb, at vi i Studenterrådet aktivt vil mene mere og kan
forbedre vores kommunikative indsatser, så vi i højere grad er dagsordensfastsættende, så alle studerende
ved, hvem vi er, hvad vi mener, og at vi har deres ryg. Det gælder, hvad enten det er i forbindelse med
det kommende folketingsvalg og hvad det medfører af politikker eller mulige forringelser for os, eller når
vores kollegaer – studenter- såvel som fuldtidsansatte – er i fare for forringede arbejdsvilkår, eller når de
mange facetter i livet som studerende er under angreb – fra SU til boligmangel, og når vi taler alt fra
klimakamp og arbejdsmarked.
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Jeg håber, at de to ben kan give en styrket organisation det næste år med et tættere samarbejde fagrådene
imellem og et klart budskab eksternt om, at vi studerende spiller en afgørende rolle både på universitetet og i
samfundet. Der er intet universitet uden os!

Med håb om jeres tillid (igen),
Hanna-Louise Schou Nielsen (Hanni).

Er der spørgsmål til min opstilling, så kontakt mig endelig på telefon 31 663 664, facebook eller på mail
hanna@sr.au.dk.
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Bilag 14: Opstilling som menigt medlem af Forretningsudvalget for
Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Kære fællesråd

Mit navn er Erik Haslev Poulsen, jeg er 21 år, studerer jura på 4. semester, og genopstiller hermed til posten
som menigt medlem af Studenterrådets forretningsudvalg.

Jeg startede på studenterpolitik på AU ca. samtidigt med at jeg startede på studiet, altså i efteråret 2017, da
jeg melde mig ind i Alternative Jurister (en del af Jurarådet), hvor jeg har været meget aktiv i valgugerne, og
været hjælper/arrangør af mange af vores ”alternative” events, jeg stadig er meget aktiv i min lokale
forening. Foreningsarbejde har altid haft min interesse, da jeg er glad for at varetage mig opgaver, der
forbedre kvaliteten af studielivet for mine medstuderende.

Jeg har kæmpet for de studerendes sag og ønsker at fortsætte med at gøre dette. Jeg ønsker at fortsætte mit
arbejde som sekretær i KAMPUS, så jeg kan efterleve de ønsker fællesrådet har gjort sig efter sidste valguge.
Ydermere vil jeg gerne fortsat give min tid og lid, til at opretholde og forbedre studerendes forhold, hvilket
er grunden til at jeg genopstiller.

Hvis jeg får mandatet, vil jeg fortsætte med at gøre en ihærdig indsats for at opfylde de krav, der vil blive
stillet af mig, og bruge min energi og kræfter på at varetage studerendes vilkår. Det er mig en ære at få
muligheder for at kæmpe for et fantastiske studentermiljø på Aarhus Universitet, og det er en sand drøm, at
få muligheden for at forbedre det til det bedste af mine evner.

Jeg er klar til at give et helhjertet forsøg på at løfte enhver arbejdsopgave, der skulle tilfalde mig. Jeg er
indforstået med at det er et stort ansvar, og jeg er klar til at pådrage mig det, og gøre mit bedste for at leve op
til de forventninger i må stille af mig.

Jeg håber, at i vil tage mig i betragtning til en så vigtig organisation, som Studenterrådet er for de studerende.

Med venlig hilsen,

Erik Haslev Poulsen

Erik.H.Poulsen@gmail.com
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Bilag 15: Opstilling som menigt medlem af Forretningsudvalget for
Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Mit navn er Lærke Lyhne Nielsen, jeg er 25 år gammel og studerer fysik på 10. semester. Grundet
udvekslingsplaner, har jeg tidligere i min uddannelse skudt nogle kurser til 11 semester, og kan
derfor arbejde for SR hele rådsåret. Jeg stiller op som menigt medlem af Forretningsudvalget.

Min interesse for uddannelsespolitik startede helt tilbage i folkeskolen, hvor jeg var aktivt medlem
af Danske Skoleelever (DSE). Jeg sad i hovedbestyrelsen og blev senere valgt ind som Projekt- og
uddannelsespolitisk sekretær (en del af deres FU). Arbejdet for DSE gav mig blod på tanden, men i
de følgende år blev mine kræfter inden for frivillig politisk arbejde udmøntet i et ungdomsparti,
hvorefter jeg i 3.g vendte tilbage til uddannelsespolitik, som elevrådsformand. Det har altid været
vigtigt for mig at bidrage til det lokale miljø jeg befinder mig i.

Da jeg kom på universitetet, brugte jeg i store træk de første fire år af mine studier, på at kvalificere
mig til at tage på udveksling i USA. Mit mål var at blive optaget på et af de fineste universiteter, og
jeg endte med at få en aftale med en professor på California Institute of Technology (Caltech). Jeg
havde en idé om, det at være på et anerkendt universitet, var altafgørende for at jeg fik en god
uddannelse. Efterfølgende er det gået op for mig, at det ikke er universitetet i sig selv, der skaber
den gode uddannelse. Vi studerende som fylder universitetets gange, har i lige så høj grad en
indflydelse på kvaliteten af den uddannelse vi tager. Det er os som skaber et inspirerende
studiemiljø, os der bringer vores interesser og engagement i spil når der afholdes interessante
debatter og arrangementer. For mig er det helt essentielt, at vi som studerende er bevidste om, at
vi er med til at skabe den uddannelse, som vi får på Aarhus Universitet. Og at vi tager det ansvar på
os. Men det kan kun lade sig gøre, hvis vi har de rigtige rammer at arbejde indenfor. Som jeg ser
det, er det netop det som Studenterrådet kæmper for. Vi skal kunne bo ordentligt, have råd til mad,
have dygtige undervisere, få god feedback og mange konfrontationstimer, hvis vi som studerende
skal kunne bidrage til at skabe et helt unikt studiemiljø og dermed også en god uddannelse. Derfor
meldte jeg mig ind i mit lokale fagråd Mat/Fys StudenterRåd (MFSR), og sidder i studienævnet
(ASOS) på ST.

Årsagen til jeg stiller op til Forretningsudvalget, er fordi jeg gerne vil være med til at styrke det lokale
arbejde i fagrådene. Jeg ser det som en af Forretningsudvalgets fornemmeste opgaver at give
fagrådene det bedste udgangspunkt at arbejde fra. Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg se frem til at lære
mere om hvordan de forskellige fagråd arbejder, og være med til at undersøge hvordan vi kan
udnytte hinandens kompetencer på tværs. Så vi sammen kan vise de andre studerende,
universitetets ledelse, politikerne, you name it, at vi gerne vil Aarhus universitet.

Hvis i har nogle spørgsmål eller gerne vil i kontakt med mig, kan i fange mig på min mail:
lyhne.nielsen@live.dk.
Med håb om jeres tillid.
Lærke Lyhne Nielsen
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Bilag 16: Opstilling som menigt medlem af Forretningsudvalget for
Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Kære Fællesråd,
Mit navn er Alexander Estrup, jeg er 23 år gammel og studerer Erhvervsøkonomi på mit 6.
semester med tilvalg i Samfundsfag. Jeg ønsker at genopstille til Forretningsudvalget i
Studenterrådet som menigt medlem.

Siden jeg stiftede bekendtskab med et fagråd på 1. semester, har jeg været interesseret for
studenterpolitik og det lokale arbejde på tværs fag studierne. Siden da er det går stærkt! Jeg blev
på mit 3. semester en del af det Erhvervsøkonomiske Studienævn, hvor jeg nu sidder som
næstformand. Derud er jeg tiltrådt som næstformand for fagrådet ABC (Academic Business
Council) på BSS, som er med til at give en dybere indsigt i hvad de lokale fagråd arbejder med og
kæmper for. Jeg tiltrådt Forretningsudvalget i Studenterrådet i oktober, og har i den forbindelse
arbejdet med Universitetsvalg og Ny i Fællesrådet, hvilket giver mig noget erfaring indenfor visse
områder i Studenterrådet.

Et stærkt fællesskab og sammenhold er nogle af de elementer som kan beskrives som mine
drivkræfter. Igennem mit frivillige arbejde som FDF leder igennem de sidste 10 år, ved jeg hvor
stærkt et fællesskab kan være og hvordan man løfter i flok. Dette ligger til grund for mit store
arrangement i at gøre studiet og studiemiljøet bedre igennem mit studenterpolitiske arbejde.
Det er vigtigt for mig, at de studerende bliver hørt i dagligdagens debatter og ændringer som sker
på universitetet. Derfor er mit fokus udviklingen af Campus 2.0, Universitetsvalget og
Kursusvirksomheden. Når vi står sammen, som en samlet enhed, kan vi reelt gøre en forskel. Der
er ikke noget mere tilfredsstillende end at følge et projekt til dørs, og se at det reelt gør en forskel
til det bedre. Så da jeg denne gang opstiller for en hel periode, er dette en mulighed for at være
med til at præge det samlede studenterpolitiske arbejde.

Grunden til jeg vælger at genopstille til Forretningsudvalget i Studenterrådet, er fordi jeg nu har
været en del af Forretningsudvalget i de sidste tre måneder, og er slet ikke færdig. Jeg er stadig
dybt fascinere af hvordan Studenterrådet giver de studerende mulighed for at blande sig i den
daglige debat, og det så er om boligsituationen eller ”ny karakterskala”. Selve opbakningen til
Studenterrådet og dettes arbejde, er helt fantastisk. Gennem min rolle ved Universitet, havde jeg
mulighed for at møde mange fagrådsfrivillige ude i deres lokale fagråd, hvilket var en fantastisk
følelse af god stemning og et større fællesskab. Jeg vil forsat arbejde med nytænkning af et tæt
samarbejde med de lokale fagråd, og være med til at ligge nogle mere konkrete rammer for det
kommende Universitetsvalg.

Med håb om jeres tillid!
Alexander Estrup
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Bilag 17: Opstilling som menigt medlem af Forretningsudvalget for
Studenterrådet ved Aarhus Universitet
Kære Fællesråd

Mit navn er Marie Dall, jeg er 23 år gammel og jeg studerer jura på mit 8. semester. Jeg opstiller hermed til
posten som menigt medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg ved Aarhus Universitet.

Min beskæftigelse med studenterpolitik strækker sig mange år tilbage, både i form af elevrådsarbejde,
regional bestyrelsesarbejde i DGS og skolebestyrelsen på mit gymnasium. Hvad angår studenterpolitik på
universitet, så har jeg siden mit første semester været meget arrangeret og involveret i at forbedre
studiemiljøet på AU - både fagligt såvel som socialt. Jeg har besiddet bestyrelsesposter i flere
studenterforeninger og har blandt andet de forgangene tre år været sekretær for det lokale fagråd på jura,
Alternative Jurister.
Jeg er ved universitetsvalget 2018 blevet genvalgt for tredje år i træk til det Juridiske Studienævn, og er for
andet gang blevet valgt til at besidde posten som næstformand. Jeg har derfor i to år siddet i
Uddannelsesforum på BSS, og af mine medstuderende studerende blevet valgt som næstformand i dette
forum, et hverv jeg har fundet utroligt lærerigt, hvad angår samarbejde på tværs af studierne.
Min erfaring fra de diverse råd og nævn har i årenes løb blot øget min interesse for studenterpolitik, og har
været med til at få mine øjne op for vigtigheden af lige netop Studenterrådet arbejde.

Et nøgleord indenfor studenterpolitik er kommunikation. Når der rundt omkring forskellige steder på AU
træffes beslutninger over hovedet på os studerende, og når dårlig eller manglende kommunikation fører til, at
de studerendes interesser tilsidesættes – så er det vigtigt, at vi sammen sørger for, at vi alligevel bliver hørt.
Ligeledes, er kommunikationen med den enkelte studerende, også en afgørende del af det studenterpolitiske
arbejde. Som medlem i forretningsudvalget vil jeg blandt andet arbejde for at udbrede kendskabet til
Studenterrådet og dets arbejde, for på den måde at gøre den enkelte studerende bevidst om mulighederne for
indflydelse.
Universitetsvalget er i forlængelse heraf også en af de af de ting, der ligger mit hjerte utroligt nært – det er
nemlig os studerendes mulighed for direkte at få indflydelse på vores uddannelse. Desværre er der stadig for
få der gør brug af deres stemme og derfor håber jeg at kunne for lov til at arbejde for at flere gør brug af
deres stemme og at de (nærmest vigtigst af alt) stemmer på et oplyst grundlag.

Jeg håber, at I vil give mig mulighed for at repræsentere os studerenes interesser og kæmpe for fortsat
indflydelse på vores uddannelser.

Jeg kan desværre ikke være tilstede til det konstituerende fællesrådsmøde, da jeg den pågældende uge er på
arbejde i Sønderjylland. Men ved spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte mig på 20774018 eller
mariedal@hotmail.dk

De bedste hilsner – og med håb om jeres tillid
Marie Dall
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Bilag 18: Opstilling som menigt medlem af Forretningsudvalget for
Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Kære Fællesråd!

Mit navn er Mille Petersen, statskundskabsstuderende på 6. Semester og med en alder på 22 år. Jeg opstiller
hermed som menigt medlem til Studenterrådets Forretningsudvalg for et halvt år.

Min interesse i uddannelsespolitik og senere studenterpolitik startede allerede i gymnasiet, da jeg som
studerende på Det Frie Gymnasium fik givet en stor grad af medbestemmelse i forhold til min og min
medstuderendes uddannelse. Der oplevede jeg for første gang, hvor vigtigt det er for kvaliteten af
uddannelse, at de studerende kommer til orde, og at der faktisk bliver lyttet til dem. Trods min store interesse
og bekendtskab til uddannelses- og studenterpolitik, valgte jeg først at blive medlem af mig fagråd,
Statsrådet, i 2018. Først der synes jeg, at jeg havde fået nok viden og erfaring til at kunne bidrage nok til mit
studie. Nu føler jeg dog også, at jeg har tiden, overskuddet og drivkraft til også at prøve kræfter med
Studenterrådets Forretningsudvalg.

Jeg har igennem de seneste 6 år været frivillig i en mindre ungdomsorganisation, FIC Ungdom, som særligt
prøver at skabe bro mellem unge rundt om i de europæiske lande. Det har udmundet sig i forskelligartet
transnationale projekter med fokus på ungdomsarbejdsløshed, vidensdeling, jobpatrulje. Derudover har jeg
de sidste 4 år stået i spidsen for et større arrangement, Ungdommens EU Topmøde, som finder sted i
Landstingssalen, i samarbejde med Europaparlamentetskontor i Danmark. Jeg har dermed erfaring med en
masse forskelligartet projekter, hvor fællesnævneren har været en høj grad af ansvar, idéudvikling og stejl
læringskurve.

Disse erfaringer og kompetencer vil jeg meget gerne bringe videre med over i arbejdet i Forretningsudvalget.
Jeg har som ”ny” i studenterpolitik regi virkelig oplevet, hvordan det særligt kan være svært at se og mærke
koblingen mellem den enkelte studerende og Studenterrådet. At skabe mere ejer fornemmelse for den enkelte
studerende og styrke bindeleddet med fagrådene og Studenterrådet, ser jeg som et vigtigt arbejde, som jeg
meget gerne vil bruge mine erfaringer og kompetencer til at sikre. Derfor stiller jeg op til Studenterrådets
Forretningsudvalg.

Bedste hilsner og med håb om jeres tillid,
Mille Petersen
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Bilag 19: Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen

Valgkommissionen er for dig, som gerne vil være med til at udvikle Studenterrådets valgkamp. Du
får både lov til at bestemme, hvem Studenterrådet opstiller som spidskandidat til Aarhus
Universitets bestyrelse, og hvordan Studenterrådet skal drive sin valgkamp i 2019.
Arbejdsbelastningen besluttes internt blandt medlemmerne. Størstedelen af arbejdet ligger oftest i
foråret.

Valgkommissionen er overordnet ansvarlig for Studenterrådets deltagelse i valgene til de styrende
organer på Aarhus Universitet. Herunder at sikre Studenterrådet det maksimale antal pladser i
Aarhus Universitets bestyrelse samt sikre de mest kvalificerede kandidaters mulighed for at opnå
valg i Studenterrådets valgforbund. Overordnet set har Valgkommissionen til ansvar at træffe de
mange strategiske overvejelser og fremlægge kommissionens forslag for Fællesrådet.

Der er valg til 4 pladser, hvor mindst 3 valgområder (fakulteter) skal repræsenteres.

Spørgsmål til Valgkommissionen kan rettes til:
Formand Jonathan Rossen, Tlf: 21 57 04 87 , Mail: jonathan.s.rossen@gmail.com
Ad hoc, tidl. sekretær Carina Molsen Nielsen, Tlf: 29 62 73 92, Mail: carina@sr.au.dk
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Bilag 20: Valg af mindst 2 kritiske revisorer

Den kritiske revision skal føre tilsyn med Studenterrådets økonomi samt udøve et kritisk skøn over
de foretagne økonomiske dispositioner. Andre forhold besluttes på det konstituerende
Fællesrådsmøde.

De kritiske revisorer skal indkaldes af Sekretariatslederen til to årlige gennemsyn af Studenterrådets
økonomi. Revisorerne kan derudover fordre sig alle oplysninger. Der skal til Den Kritiske Revision
vælges to medlemmer, og der afholdes cirka 2 møder om året.

Den Kritiske Revision er for dig, som gerne vil have et ekstra indblik i økonomien og vil holde et
vågent øje med, hvordan Forretningsudvalget vælger at disponere over Studenterrådets økonomi.

Spørgsmål til Den Kritiske Revision kan rettes til Sekretariatsleder Frederik S. K. Freund.
Mail: general@sr.au.dk.
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Bilag 21: Valg af 5 medlemmer til Studenterfonden af 1963

Studenterfonden af 1963 er en uddelingsfond, der har til formål at give økonomisk støtte til
studenterpolitiske, faglige og sociale initiativer på Aarhus Universitet. I særlige tilfælde ydes også
støtte til aktiviteter, der også omfatter andre uddannelsessøgende end studerende ved Aarhus
Universitet.

Det administrative arbejde forestås af Aarhus Universitet, der modtager ansøgningerne og
videresender dem til bestyrelsen, der står for at uddele midlerne til værdige ansøgere. Fonden
uddeler årligt 10.000 – 15.000 kr.
Antallet af bestyrelsesmøder er begrænset, men i foråret behandles regnskabet og i
november/december behandles ansøgningerne.

Studenterrådet udpeger bestyrelsen for Studenterfonden af 1963. Derfor skal Fællesrådet vælge 5
medlemmer, hvori fonden selv vælger en formand.
Hvis du gerne vil være med til at hjælpe gode studenterprojekter på Aarhus Universitet til verden, er
Studenterfonden af 1963 derfor et spændende sted at bruge sin tid. Derudover vil du få indsigt i,
hvordan en mindres fond drives og bidrager til et positivt formål.

Spørgsmål kan rettes til Carina Molsen Nielsen, Tlf: 29 62 73 92, Mail: carina@sr.au.dk
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Bilag 22: Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg

Aktivitetspuljeudvalget er ansvarlig for tildeling af midler fra Studenterrådets Aktivitetspulje. Der
gives økonomisk støtte til faglige og/eller studenterpolitiske aktiviteter eller foreninger. Tildeling af
midler besluttes ved almindeligt flertal.

Udvalget er for dig, der gerne vil uddele midler til og have indsigt i studenterdrevne aktiviteter,
samt hvilke arrangementer Studenterrådet støtter. Arbejdet foregår hovedsageligt via
mailkorrespondance.

Der er valg til 3 pladser i udvalget.

Spørgsmål vedrørende Aktivitetspuljen kan rettes til:
Carina Molsen Nielsen, Tlf: 29 62 73 92, Mail: carina@sr.au.dk
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Bilag 23: Valg til de politiske udvalg

Såfremt Kommissorieudvalgets udkast til kommissorier godkendes, vil der pågå valg til godkendte politiske
udvalg. Nedenfor følger beskrivelsen af udvalgsarbejdet i de udvalg, der blev oprettet i rådsåret 2018.

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

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

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
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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

32



FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 24: Skriftlig orientering om tidligere valg, som ikke afholdes i år

Igen i år foreslår det afgørende Forretningsudvalg, at repræsentanter til Valgudvalget og
Idrætsudvalget udpeges gennem Forretningsudvalget. Grunden til dette er, at vi i
Forretningsudvalget har vurderet, at det er vigtigt disse udvalg køres tæt koordineret med
Forretningsudvalget. Valgudvalget grundet valgkampsindsatsen og Idrætsudvalget grundet DSFI.
Det er selvfølgelig Fællesrådets ret at kunne omstøde denne beslutning, men hvis det ønskes
tilfældet, så ville vi gerne, hvis man underretter Dirigentinstitutionen tidligst muligt.

Valgudvalget er samarbejdsorgan mellem Valgsekretariat, Studenterrådet, Frit Forum og
Konservative Studenter, hvor man kigger på valgprocedure og valgsystemet.

Idrætsudvalget er den øverste myndighed for Aarhus Universitets-Sport (AUS). Her er meget fokus
på økonomiske midler og fordelingen af pengene internt i organisationen.
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Bilag 25: Statutændringer omhandlende valgfrihed i titler
Artsrådet har fremsat nedenstående ændringsforslag til Statutten. Forslagene blev godkendt ved en 1.
behandling på Fællesrådsmødet torsdag den 29. november 2018. Forslagene fremsættes til 2. behandling på
det konstituerende fællesrådsmøde. Ændringsforslag til Artsrådets forslag til ændringer af statutten (ÆF til
ÆF) kan fremsættes indtil 1 time før fællesrådsmødet - torsdag den 21. februar kl. 16:15 - 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 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,
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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.

Ang. forpersonsskabet i Studenterrådet
ÆF1:
Tilføjelse kapitel 8 §26:
Stk. 6
Forpersonen kan vælge i stedet for forperson at kalde sig forkvinde eller formand. Ligeledes kan
næstforpersonen vælge at kalde sig næstforkvinde eller næstformand.
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.
Ændres til:
Kapitel 8 § 26
Studenterrådets Forretningsudvalg består af en forperson, en næstforperson og op til 5 menige medlemmer,
alle valgt af Fællesrådet.

ÆF5
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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.

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
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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.

Ang. forpersonen i Kommissorieudvalget
ÆF12
Tilføjelse kapitel 8, §26:
Stk. 6
Forpersonen kan vælge i stedet for forperson at kalde sig forkvinde eller formand.
Stiller: Artsrådet
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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.

Ang. forpersonen i valgkommissionen
ÆF14
Tilføjelse kapitel 10, §36:
Stk. 6
Forpersonen kan vælge i stedet for forperson at kalde sig forkvinde eller formand.
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:
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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
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
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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 26: Studenterpolitisk Forum
Til Studenterpolitisk Forum foreslår de politiske udvalg, at Studenterrådet bidrager med et af

følgende emner. De politiske udvalg vil agitere for valg af deres respektive forslag, inden et endeligt

emne og Fællesrådets repræsentant(er) vælges.

Ny karakterskala

I starten af året kom ønsket om en ny karakterskala på tale fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. I den

forbindelse udtalte Prorektor Berit Eika sig på AU-ledelsens vegne, omkring deres bud på en 11-trins skala

fra 0 til 10. Studenterpolitisk forum kan derfor bruges til at undersøge ledelsens bud på en skala nærmere, og

gå i dialog omkring hvilke behov vi mener en karakterskala skal tilgodese. Samtidig er det en god anledning

til, at italesætte behovet for endnu bedre feedback på AU, udover hvad karakteren giver.

Forskningsproducerende undervisning
Punktet præsenterer problematikken, hvor man på Universiteterne fremover skal arbejde med ikke blot at

have forskningsbaseret undervisning, men at denne samtidig skal have forskningsproducerende karakter.

Dette forløber samtidig med at universiteterne og de studerende er presset af Fremdriftsreformen og

strukturer, der ikke giver de studerende tid til at kunne fordybe sig i deres faglighed. Dette giver anledning til

at italesætte problematikken om at skulle præstere mere under stadig strammere rammer.
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