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FÆLLESRÅDSMØDE

Tidsplan frem til det første ordinære fællesrådsmøde

Kære Fællesråd.
Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til første ordinære fællesrådsmøde d. 4. april 2019.

Med tredje udsending følger den foreløbige dagsorden samt referatet for det konstituerende fællesrådsmøde
den 21.02.2019, samt præsentation af en aktivitet ved KAMPUS. Vi vil på fællesrådsmødet diskutere og
behandle emner som sponsorater på DSFI, grønne initiativer i Studenterrådet og blandt fagråd, samt have en
fælles erfaringsudveksling omkring sponsorater for vores foreninger.

Der vil ligeledes være indsupplering til de politiske udvalg i Studenterrådet.

Bemærk at det jf. Statuttens Appendiks C er muligt at opstille til de politiske udvalg ved at indsende
en skriftlig opstilling eller ved at meddele sit kandidatur på mødet.

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 2. april) samt nærmere information om Ny i Fællesrådet sker ved at
kontakte Marie og Mille på marie@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, og det er i Dirigentens sinde, at sørge for
så lige mulighed for at præge fællesrådsmødernes indhold for alle medlemmer af Studenterrådet ved Aarhus
Universitet.

Tidsplanen frem til det første ordinære fællesrådsmøde:
Torsdag den 21.03.2019 - Anden udsending
Torsdag den 28.03.2019 - Tredje udsending
Torsdag den 05.04.2019 kl. 19.15 - Fællesrådsmødet

Som altid er I velkomne til at henvende Jer ved med spørgsmål, forslag, indvendinger eller andet til
dirigent@sr.au.dk.

Venlig hilsen
Dirigentinstitutionen:

Chefdirigent 1. dirigent 2. dirigent
Jonathan S. Rossen Mads H. Jørgensen Nanna Winther
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FÆLLESRÅDSMØDE

Foreløbig dagsorden til 1. ordinære Fællesrådsmøde d. 04.04.2019
Torsdag d. 04.04.19 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, Richard Mortensen stuen / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

1.2 Godkendelse af referat fra det konstituerende fællesrådsmøde d. 21.02.2019 (O+D+B)

(Bilag 1)

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

19:15-19:20

2. Sager til behandling

2.1 Sponsorat DSFI (O+D+B) (Bilag 2)

2.2 Grønne initiativer (O+D)

2.3 Retningslinjer for sponsorater for foreninger (O+D) (Bilag 3)

19:20-20:00

3. Pause 20:00-20:10

4. Aktivitet ved KAMPUS (Bilag 4) 20:10-21:10

5. Meddelelser

3.1 Forretningsudvalget (O)

3.2 AUPUS (O)

3.2.1 Indsupplering til AUPUS (Bilag 5)

3.3 KAMPUS (O)

3.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 6)

3.4 LUPUS (O)

3.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 7)

3.5 IC (O)

3.5.1 Indsupplering til International Committee (B)

3.6 Fagrådsrunden (O)

3.7 Andre

3.8.1 Dirigentinstitutionens forretningsorden (Bilag 8 )

3.8.2 Forretningsordner for de politiske udvalg (Bilag 9-12)

21:10-21:50

7. Evt. 21:50-21:55

8. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 1: Referat - konstituerende fællesrådsmøde d. 22.02.2019

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)

Der er ikke optaget nogle nye fagråd.

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

Communication Council mister et mandat, Jurarådet modtager et.

IGOR og Medicinerrådet har ikke indsendt mandater

1.3 Valg af stemmetællere (O+B)

Michael og Emil

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

1.4.1 Valg af Chefdirigent (Bilag 3)

Jonathan opstiller som chefdirigent og fortæller om sit kandidatur.

Tillidsafstemning med enstemmig tillid.

1.4.2 Valg af Førstedirigent

Mads opstiller som førstedirigent og fortæller om sit kandidatur.

Mads er valgt pr. akklamation.

1.4.3 Valg af Andendirigent

Nanna opstiller som førstedirigent og fortæller om sit kandidatur.

Nanna er valgt pr. akklamation.

17:15-17:30

2. Formalia

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Jonathan (chefdirigent), Mads (førstedirigent), Emil (stemmetæller), Kristian (afgående

chefdirigent), Esben (statsrådet), Nicolas (økonomi, mandat), Sara (statsrådet, mandat),

Jannik (ARTS rådet, mandat), Pernille (ARTS rådet, mandat), Tenna (ARTS rådet,

mandat), Marlene (ARTS rådet, mandat), Anna (ARTS rådet, mandat), Ida (ARTS rådet,

17:30-17:40
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mandat), Tobias (FU, mandat), Sissel (forkvinde for artsrådet, mandat), Oliver (CC), Mia

(CC, mandat), Lea (BFU), (Emil BFU mandat), Kåre (MSFR, mandat), Michael

(MOGENS), Louise (ABC, mandat), Alexander (FU, mandat), Krestina (FU), Carina

(Formand), Ditte (Psyk, mandat), Søren (FU), Erik (FU), Christian (ABC, mandat), Søren

(tidligere ABC), Niklas (RIA, mandat), Elisa (MOGENS, mandat), Sofie (MOGENS), Ida

(MFSR, mandat), Line (ARTS rådet, mandat), Maria (ARTS rådet, mandat), Hannah

Louise (statsrådet), Mille (statsrådet, mandat), Mette (statsrådet) Laura (statsrådet,

mandat), Nanna (3. dirigent).

Quorum konstateret. Der kom et ekstra mandat i løbet af mødet, hvorfor man gik fra 23 til

24. Og endnu et efter aftensmaden. Dog gik der en igen.

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

Kristian præsenterer forretningsordenen.

Maria kritisabelt at de ikke kunne nå at stille flere ændringsforslag.

23 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Vedtaget.

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

23 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Vedtaget.

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

23 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Vedtaget.

3. Årsrapport og beretning

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

Frederik fremlægger årsrapporten

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

Carina beretter om rådsåret 2018 og det politiske arbejde man har gennemført i 2018.

Samt de kampagner man har haft fokus på.

3.3 Den Kritiske Revisions beretning (O)

Kåre og Pernille fremlægger kommentarerne fra den kritiske revision. Generelt set ret

tilfredse med årsrapporten.

17:40-18:40
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Dog nogle bemærkninger:

1. Kampagner skal der bruges flere penge på

2. Uni valget. Ærgerligt at de ikke blev brugt

3. Samlet resultat: fedt at vi er godt på vej til målsætningen omkring egenkapitalen.

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

24 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Vedtaget.

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

24 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Vedtaget.

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)

Krestina præsenterer arbejdsplanen for rådsåret 2019.

Sissel: For meget internt sprog, bl.a. forkortelser. På side 8: uheldig formulering omkring

at man havde et dårligt valg, da man fx på ARTS havde et godt valg.

Emil: Hvad med EU valget?

Krestina: Ja, man overvejer en debat, men prioriterer folketingspaneldebatten.

Emil: Kursussektoren – hvad skal der ske med den?

Alexander: Tre arrangementer i det her semester, bl.a. ift. folketingsvalget. Også

kasserkurser og stress/det sunde studieliv i samarbejde med AUS. Overvejer et

samarbejde med Aalborg.

Nanna: Sprogbrug omkring valget. Skyldes det at man har fået færre procentdele af

stemmerne?

19:20-20:20
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Søren: Kombination af KS/Frit Forum samarbejde og at vi er gået tilbage. KS havde ikke

fået mandatet hvis de ikke var gået i valgforbund.

Maria: Ændre retorikken ift. hvordan man snakker om valget. Snakke mere om at man

vandt en plads fremfor den plads man tabte.

Nanna: Enig med Maria

Krestina: Enig i at det er noget man skal være opmærksom og ærgerligt hvis retorikken

fremstår sådan i arbejdsplanen.

25 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Vedtaget.

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

Esben præsenterer kommissorierne for 2019.

AUPUS, LUPUS, KAMPUS og IC alle vedtaget med følgende stemmer:

25 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt.

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

Carina fremlægger retningslinjerne for den nye kritiske revision.

25 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt.

5. Valg

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

Carina beretter om hvad det vil sige at være medlem af FU.

5.1.1 Valg af Studenterrådets Formand (Bilag 12)

Krestina opstiller som ny formand.

Tillidsafstemning: 24 stemmer for tillid. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt.

5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstformand (Bilag 13)

Hannah Louise præsenterer sig selv og sit kandidatur.

Tillidsafstemning: 24 stemmer for tillid. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt.

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)

Erik, Lærke (Kåre motiverer for hende), Alexander, Marie (Esben motiverer for hende),

og Mille stiller op til FU.

Tillidsafstemning: 24 stemmer for tillid. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Alle fem

opstillede er valgt.

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

Carina præsenterer valgkommissionen og det arbejde der er deri.

Pernille, Puk, Elisa og Mia er valgt.

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

Carina, Niklas og Nicolas stiller op og er valgt.

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

Carina præsenterer hvad det omhandler.

Puk, Niklas, Tenna, Pernille og Anders opstiller og er indstillet.

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

Line præsenterer aktivitetspuljen.

Pernille, Mille og Sofie er valgt.

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

AUPUS:

Sidde op til 14 medlemmer.

Jannik, Pernille, Marlene, Mille, Maria, Line, Sissel, Michael, Mads og Krestina opstiller

og er blevet valgt.

LUPUS:

Sidde op til 12 medlemmer

Sara, Jannik, Tenna, Laura, Maria, Tobias, Alexander, Carina og Jonathan opstiller og er

valgt.
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KAMPUS:

Sidde op til 15 medlemmer.

Jannik, Puk, Erik, Alexander, Jonathan opstiller og er valgt.

IC:

Head of comtitee: Jan opstiller og er valgt.

Jannik, Tenna opstiller og er valgt.

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

Carina udspecificerer om de valg der ikke afholdes i år, som er valg til valgudvalget og

valg til idrætsudvalget.

6. Sager til behandling

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

Afstemning for den samlede pakke:

23 stemmer for. 0 stemmer imod. 1 stemmer blankt.

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

Valg af emne:

1. runde

Karakterer: 13 stemmer for

Forskningsproducerende undervisning: 12 stemmer for

Studenterinddragelse: 11 stemmer for

2. runde

Karakterer: 12 stemmer for

Forskningsproducerende undervisning: 12 stemmer for

Da det er lige, afgøres det ved lodtrækning: coinflip.

Karakterskalaen vandt.

Line og Niklas stiller op og de præsenterer begge deres motivation. Line er valgt som

repræsentant.

21:20-21:40
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Det anbefales at man afholder workshop i det, så vi får så mange holdninger med som

muligt.

7. Meddelelser fra Forretningsudvalget (O)

7.1 Frivillig på SPOT-festival

Tobias fortæller om fagrådshytteturen.

Krestina fortæller om at man kan blive frivillig på SPOT festival i år.

7.2 Politikkonference ved Danske Studerendes Fællesråd

Krestina fortæller om hvad det vil sige at være med til politikonference.

21:40-21:50

8. Evt. 21:50-21:55

9. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00
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Bilag 2: Sponsorater for DSFI

Carlsberg: Vi underskriver en aftale med den samme økonomiske ramme som de seneste 3 år. Dog er vi i

dialog om at erstatte de normale plastiskkopper med genbrugskopper til arrangementet i 2019.

Stimorol: Vil gerne købe rettigheden til et 10x10m stort område ved gruspladsen, hvor de vil lave aktiviteter

eller andet underholdning.

Djursland Bank: Vil gerne betale for at få deres kaffevogn ud til arrangementet.

Magistrernes A-kasse: Viser interesse i arrangementet, men dialogen er stadig på et tidligt stadie, hvorfor

jeg ikke kan fortælle hvad et eventuelt sponsorat ville omhandle.

Fitness1: Jeg har sat AUS i gang med at søge sponsorater, og de er kommet i dialog med fitnesskæden

Fitness1. Dialogen er stadig på et tidligt stadie og bliver på nuværende tidspunkt udelukkende varetaget af

AUS.

Bilag 3: Retningslinjer for sponsorater for foreninger
RIA er blevet præsenteret for nye retningslinjer for sponsorater, som forening under Aarhus Universitet skal

følge.
Disse regler kommer på baggrund af to artikler som Omnibus bragter i efteråret 2018

● http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/au-saelger-sine-studerende-som-varer-til-fagforeninger-og-a
-kasser/

● http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/cheftutorer-har-indgaaet-sponsoraftaler-med-fagforeninger-i
-aarevis-men-er-de-overhovedet-lovlige/

Vi forstår problematikken i forhold til ekskluderende aftaler, men vi mener at dele af de nye retningslinjer er
hæmmende for det frie arbejde i foreningslivet.
Bl.a. må der ikke være aftaler med barer og restauranter, samt alle sponsoraftaler skal underskrives af AU -
derudover finder vi det underligt at RIA bliver underlagt præcis alle disse regler, da det materiale vi har
modtaget fra AU kun forholder sig til studiestarten, hvor vores drift strækker sig udover hele året.

Reglerne giver bl.a. en hæmsko på følgende områder

● RUS-foreningers muligheder for pubcrawls
● Arrangementer med virksomheder om at holde case-aften eller lignende
● Frivilligt arbejde (f.eks. på Grøn koncert) for at skaffe flere midler til foreningen

Vi vil derfor gerne hører fællesrådet om de andre fagråd har samme problemstillinger i forhold til
sponsorater, der vil hæmme vores frie foreningsliv.
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Bilag 4: Aktivitet ved KAMPUS - Klog på frivillighed

Vi, i KAMPUS, vil have et fokus på frivillighed og alt det gode og mindre gode ved det. Vi vil se
på, hvordan vi i fællesrådet kan være med til at give et billede på, hvordan vi skaber de bedste
rammer for frivilligheden i alle studenterrådets arrangementer.

Vi vil spørge ind til  de erfaringer og holdninger som medlemmer af fællesrådet har og vil prøve på
at skabe en interaktiv oplevelse, hvor vi alle får mulighed for at deltage på deres helt egen måde.
Så husk at medbringe alle de gode råd og oplevelser, som både Studenterrådet og dine
medstuderende kan se frivilligheden fra dit synspunkt.

Bilag 5: Indsupplering til AUPUS

AUPUS
AU-politisk udvalg ved Studenterrådet. AUPUS er et af Studenterrådets politiske udvalg, som har
til opgave at vedtage og beslutte Studenterrådets politik og strategi i bestyrelsen, samt koordinere
mellem tværgående udvalg, akademisk råd og studienævn. Udvalget er både for indvalgte og dem,
som gerne vil have en sans for, hvad der sker på hele universitetet.

Ved spørgsmål kan udvalgsleder Lærke Lyhne Nielsen på Laerke@sr.au.dk

Bilag 6: Indsupplering KAMPUS

Valg af medlemmer til KAMPUS
Kampagne-udvalg ved Studenterrådet. KAMPUS har til opgave at planlægge og udføre
Studenterrådets kampagneaktiviteter. Det kan være politiske kampagner, samt synligheds- og
oplysningskampagner.

KAMPUS er for dig, der synes kampagnearbejde er spændende. Arbejdet indebærer forskellige
facetter, hvorfor der er rig mulighed for at få dine kompetencer og interesser i spil. Det strækker
sig over idéudvikling, planlægning, koordinering, praktisk arbejde og gennemførelse af aktiviteten.

Spørgsmål vedrørende KAMPUS kan rettes til:
Erik H. Poulsen, mail: erik@sr.au.dk
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Bilag 7: Indsupplering til LUPUS

Valg af medlemmer til LUPUS
Hvad er LUPUS?
LUPUS er studenterrådets Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet
(LUPUS). Vi tegner altså studenterrådets politik ”udadtil”.

Hvad kan LUPUS? (vi har beføjelse til at…)
● Vedtage politikpapirer – i princippet på alle områder.
● Skrive høringssvar [gør vi ikke så meget i praksis, men måske er det dig der ændrer
det?]
● Udvikle strategi rettet mod organer, der ikke rettet mod AUPUS’ område.
● Godkende, og altså også afvise, delegerende til DSF’s politikkonferencer.

Hvorfor stille op til LUPUS?
Du skal stille op til LUPUS, fordi det er her du får mulighed for at sætte et stort aftryk på
Studenterrådets politik.
Der er mulighed for at være en del af DSF, og være med til at flytte politik nationalt. Du kan
desuden lære en masse og møde andre aktive, som også interesserer sig for
studenterpolitik.
Der er højt til loftet, og man behøver ikke have nogen særlig viden i forvejen, det kommer
med tiden, og vi skal nok klæde dig godt på.

Praktisk information om møder.
Vi har det forgangne år mødes cirka hver 3 uge, og bestræber os på ikke at holde møder i
eksamensperioderne. Forberedelsestid er cirka 30 min. Herudover foregår arbejdet i adhoc-
udvalg.
Der er altid kaffe og snacks til vores møder, og LUPUS giver den første øl- eller vand efter
mødet. Det vil også engang i mellem 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 Alexander Estrup på
alexander@sr.au.dk
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Bilag 8: Dirigentinstitutionens forretningsorden for rådsåret 2019
§ 1
Dirigentinstitutionen er valgt af Fællesrådet og består af en Chefdirigent, samt en første- og andendirigent.

§ 2
Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er Chefdirigentens stemme udslagsgivende.
Stk. 2 Afstemninger foretages ved passende afstemningsformat.

§3
Der afholdes møder i Dirigentinstitutionen efter behov.
Stk. 2 På møder vælges en ordstyrer og en referent.

Stk. 3 Indkaldelse til ordinære møder skal være medlemmer af Dirigentinstitutionen i hænde i passende tid
inden mødets afholdelse. Det bør tilstræbes at udsende indkaldelsen til mødet senest 5 dage før mødets
afholdelse. Dato og tidspunkt skal noteres i referatet, der skal udsendes umiddelbart efter mødet.

Stk. 4 Ekstraordinære møder i Dirigentinstitutionen kan indkaldes med én dags varsel af ethvert medlem af
institutionen.

Stk. 5 Dirigentinstitutionen fastlægger selv mødeformat til det enkelte møde. Ethvert medlem af
dirigentinstitutionen kan dog indtil 12 timer før mødets afholdelse kræve mødet afholdt på en specifikt
angivet fysisk placering på Aarhus universitets campusser beliggende i Aarhus med frit tilgængelig adgang
for dirigentinstitutionens medlemmer.

Stk. 6 Bekendtgøres et ønske om fysisk møde kan ethvert medlem af Dirigentinstitutionen kræve mødet
udskudt. Udskydelsen kan ikke antage en længde længere end 5 dage. Udskydelsen kan ikke kræves ved
møder, der oprindeligt indeholder oplysninger om fysisk mødeplacering på Aarhus Universitet.

§ 4
Til møder i Dirigentinstitutionen deltager Chef-, første- og andendirigenten med tale- og stemmeret.
Dirigentinstitutionen kan indbyde relevante gæster.
Stk. 2 Ved fortolkninger af statutten er mødet lukket for andre end Dirigentinstitutionen og evt. relevante
gæster.

Stk. 3 Ved personsager er mødet lukket for andre end Dirigentinstitutionen og relevante gæster.

Stk. 4 Under afstemning deltager udelukkende medlemmer af Dirigentinstitutionen.
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§ 5
Møder i Dirigentinstitutionen er beslutningsdygtige, når mindst to medlemmer af Dirigentinstitutionen,
hvoraf én er Chefdirigenten, er til stede.
Stk. 2 Ved spørgsmål om fortolkning af statutten er møder beslutningsdygtige, når alle tre medlemmer af
dirigentinstitutionen er til stede.

§ 6
Dirigentinstitutionen kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer
træder i kraft på det næstkommende møde.
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Bilag 9: Forretningsorden for AUPUS
§ 1 Medlemmer
AUPUS består af det antal medlemmer, som er fastsat i kommissoriet herfor.

§ 2 Beslutninger
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed falder et forslag.
Stk. 2
Afstemninger foretages ved håndsoprækning.
Stk. 3
Ved personsager benyttes skriftlig afstemning.

§ 3 Møder
Der afholdes møde i AUPUS efter arbejde fastsat i kommissorium.
Stk. 2
Udvalgsledelsen er ansvarlig for at finde en ordstyrer og en referent til møderne.
Stk. 3
AUPUS vedtager sin mødekalender ved det første møde i semesteret gældende for resten af semesteret.
Mødekalenderen kan revideres løbende.
Stk. 4
Indkaldelse og udkast til dagsorden skal udsendes mindst fem dage før mødet.
Stk. 5
Ekstraordinære møder i AUPUS kan indkaldes med fem dages varsel af ethvert medlem af AUPUS. På
ekstraordinære møder kan der kun træffes beslutninger om sager, som er præsenteret i indkaldelsen til
det pågældende møde.

§ 4 Deltagelse
Til AUPUS-møder deltager alle medlemmer med tale- og stemmeret. Som udgangspunkt deltager alle
gæster med taleret. Kun medlemmer af AUPUS har stemmeret.
Stk. 2
Ved personsager og under behandlingen af fortrolige punkter er mødet lukket for andre end AUPUS og
relevante gæster.
Stk. 3
Hvis et medlem udebliver fra to møder i træk uden afbud, bliver dettes mandat suspenderet og tælles
ikke med i det samlede antal mandater. Medlemmets mandat aktiveres ved at deltage i et møde.
Stk. 4
Ved forekomst af, at et medlem bærer mere end et mandat, frafalder alle mandater efter det første.

§ 5 Beslutningsdygtighed
Møder i AUPUS er beslutningsdygtige, når halvdelen af udvalgets ikke-suspenderede mandatbærere er til
stede.

§ 6 Ændring af forretningsordenen
AUPUS kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer træder i kraft
på det efterfølgende møde.
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Bilag 10: Forretningsorden for LUPUS

§ 1
LUPUS består af det antal medlemmer, som er fastsat i kommissoriet.

§ 2
Beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed falder et forslag.
Stk. 2
Afstemninger foretages ved håndsoprækning.
Stk. 3
Ved personsager benyttes skriftlig afstemning såfremt at det ønskes af en eller flere mandatbærer

§ 3
Der afholdes møde i LUPUS efter arbejde fastsat i kommissorium.
Stk. 2
Udvalgsledelsen er ansvarlige for at finde en ordstyrer og en referent til mødet.
Stk. 3
Indkaldelse til mødet sker på det foregående møde. Dato og tidspunkt skal noteres i referatet, som
udsendes umiddelbart efter mødet. Et ordinært møde kan dog også indkaldes af udvalgsledelsen i
forening med 2 ugers varsel.
Stk. 4
Udkast til dagsorden skal udsendes mindst fem dage før mødet.

Stk. 5
Ekstraordinære møder i LUPUS kan indkaldes med fem dages varsel af mindst 3 medlemmer af LUPUS.
På ekstraordinære møder kan der kun træffes beslutninger om sager, som er præsenteret i indkaldelsen
til det pågældende møde.

§ 4
Til LUPUS-møder deltager alle medlemmer med tale og stemmeret. Som udgangspunkt deltager alle
gæster med taleret. Kun medlemmer af LUPUS kan have stemmeret.
Stk. 2
Ved personsager er mødet lukket for andre end LUPUS og relevante gæster.
Stk. 3
Hvis et medlem udebliver fra to møder i træk uden afbud, bliver dennes mandat suspenderet og tælles
ikke med i det samlede antal mandater. Medlemmets mandat aktiveres ved at deltage i et møde.
Stk. 4
Ved forekomst af, at et medlem bærer mere end 1 mandat, så frafalder alle mandater efter det første.

§ 5
Møder i LUPUS er beslutningsdygtige, når halvdelen af udvalgets ikke-suspenderede mandatbærere er til
stede.

§ 6 LUPUS kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer træder i
kraft på det efterfølgende møde.
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Bilag 11: Forretningsorden for KAMPUS

§ 1
KAMPUS’ kommissorium fastsætter retningslinjer for medlemmer, herunder valg af medlemmer og et
eventuelt maksimalt antal.

§ 2
Beslutninger træffes ved tilstedeværelse af minimum tre mandatbærere. Ved stemmelighed falder et
forslag.
Stk. 2
Afstemninger foretages ved håndsoprækning.
Stk. 3
Ved personsager benyttes skriftlig afstemning.

§ 3
Der afholdes møde i KAMPUS efter arbejde fastsat i kommissorium.
Stk. 2
Udvalgssekretæren og udvalgslederen er ansvarlige for at finde en ordstyrer og en referent til mødet.
Udvalgslederen er valgt blandt mandatbærere i KAMPUS.
Stk. 3
Indkaldelse til mødet sker med mindst 5 dages varsel.
Stk. 4
Udkast til dagsorden skal indkaldes og udsendes mindst fem dage før mødet.
Stk. 5
Ekstraordinære møder i KAMPUS kan indkaldes med 1 dags varsel af mindst 2 mandatbærere af KAMPUS
eller udvalgssekretæren. På ekstraordinære møder kan der kun træffes beslutninger om sager, som er
præsenteret i indkaldelsen til det pågældende møde.

§ 4
Til KAMPUS-møder deltager alle mandatbærere med tale og stemmeret. Som udgangspunkt deltager alle
gæster med taleret. Kun medlemmer af KAMPUS kan have stemmeret.
Stk. 2
Ved personsager er mødet lukket for andre end KAMPUS og relevante gæster.
Stk. 3
Hvis et medlem udebliver fra to møder i træk uden afbud, bliver dennes mandat suspenderet og tælles
ikke med i det samlede antal mandater. Medlemmets mandat genaktiveres ved at deltage i et møde.
Stk. 4
Mandatbærere af KAMPUS kan kun bære ét mandat.

§ 5
Alle rettidigt indkaldte møder i KAMPUS er beslutningsdygtige.

§ 6
KAMPUS kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer træder i
kraft straks.
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Bilag 12: Forretningsorden for International Committee [IC]

§ 1 Membership
Article 1: Members of IC are those elected by the Common Assembly as per the Mandate.
Additionally, any vacant international seats can be assigned to present international students
by a simple majority vote as per the Mandate.
Article 2: If there are more candidates than vacant seats, the vote is written and ranked.
Article 3: Temporary members who wishes to be permanently seated must inform the Head of
Committee, who is responsible for submitting a list of all temporary members to the Common
Assembly. Temporary members who do not wish to be permanently seated will resign their
temporary membership at the end of the meeting that assigned their temporary membership.

§ 2 Decisions
Article 1: Decisions are adopted by simple majority. A decision will fall at a tied vote.
Article 2: Votes are made by show of hands by the members present.
Article 3: Votes regarding personal matters must be written.
Article 4: If requested by a member, votes must be written.

§ 3 Meetings
Article 1: Meetings in IC are scheduled according to the workload.
Article 2: The Committee chair is responsible for assigning a moderator and referent.
Article 3: IC adopts a calendar at the first meeting in each semester. This calendar can be
revised as needed by the Committee.
Article 4: Meeting agenda must be sent to the Committee at least five days before the
meeting.
Article 5: Meetings outside of regular schedule can be called with an agenda by any
permanent member five days hence. An unscheduled meeting can only vote on matters
presented in the agenda for that particular meeting.

§ 4 Participation
Article 1: All permanent and temporary members have the right to speak and vote at
meetings. Any interested parties or invited guests have the right to speak.
Article 2: When discussing matters of personal or confidential character, the particular part of
the agenda must be closed for non-members or non-relevant guests.
Article 3: Membership of the Committee is contingent on enrolment at Aarhus University.
Non-enrolled members automatically lose membership of the Committee.
Article 4: If a member has more than one seat, any subsequent seat to the first is forfeit.

§ 5 Decision competences
Article 1: The Committee is competent to vote and decide if it is legally called.

§ 6 Changes in the rules of procedure
Article 1: IC can change these rules of procedure by a simple majority vote. Changes come
into power after the meeting ends.
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