
FÆLLESRÅDSMØDE

2. ORDINÆRE
FÆLLESRÅDSMØDE

2. INDKALDELSE

STUDENTERNES HUS

Richard Mortensen stuen

19.15 - 22:00

09. maj 2019

1



FÆLLESRÅDSMØDE

Indhold
Tidsplan frem til det andet ordinære fællesrådsmøde 3

Foreløbig dagsorden til 2. ordinære Fællesrådsmøde d. 09.05.2019 4

Bilag 1: Referat af det første ordinære Fællesrådsmøde d. 04.04.19 5

Bilag 2: Valg til hvervet som 2. Dirigent ved Studenterrådet på Aarhus Universitet 10

Bilag 3: Statutændringsforslag 11

Bilag 4: Aftale om fordeling af overskud fra Studiemessen 2019 20

Bilag 5: Workshop om universitetsvalget 21

Bilag 6: Indsupplering til AUPUS 22

Bilag 7: Indsupplering KAMPUS 22

Bilag 8: Indsupplering til LUPUS 23

Bilag 9: Forretningsordenen for Forretningsudvalget ved Studenterrådet på Aarhus Universitet
24

2



FÆLLESRÅDSMØDE

Tidsplan frem til det andet ordinære fællesrådsmøde

Kære Fællesråd.
Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til andet ordinære fællesrådsmøde d. 9. maj 2019.

Vi skal på dette møde have det sjovt med både valg og statutændringsforslag, og der er stadig plads til mere!
Der skal kigges på vores praksis omkring det konstituerende møde, samt tages en diskussion omkring det
forventede overskud for studiemessen i 2019, så vi håber på at jeres hjerner er friske. Herudover skal vi også
have fundet en 2. dirigent, så hvis I brænder inde med en dirigentsjæl eller kender nogen, der gør, så er dette
muligheden for at skinne igennem!

På grund af manglende information i sidste indkaldelse, skal jeg nævne, at det er muligt at stille
ændringsforslag til statutændringsforslagene, dog skal disse være Dirigentinstitutionen i hænde inden torsdag
d. 9 maj kl 18:15!

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. Det afholdes torsdag d. 9. maj fra 17.30-19.00 før selve fællesrådsmødet.

Tilmelding (inden tirsdag den 7. maj) samt nærmere information om Ny i Fællesrådet sker ved at
kontakte Marie og Mille på marie@sr.au.dk. Der vil være mad og drikke til de deltagende.

Bemærk at der til dette fællesrådsmøde kun er to indkaldelser i modsætning til tidligere fællesrådsmøder,
hvor der er blevet sendt ud henholdsvis 4, 2 og 1 uge(r) før det pågældende fællesrådsmøde.

Tidsplanen frem til det første ordinære fællesrådsmøde:
Torsdag den 25.04.2019 - Første indkaldelse
Torsdag den 02.05.2019 - Anden indkaldelse
Torsdag den 09.05.2019 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
Jonathan S. Rossen Mads H. Jørgensen
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FÆLLESRÅDSMØDE

Foreløbig dagsorden til 2. ordinære Fællesrådsmøde d. 09.05.2019
Torsdag d. 09.05.19 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 første ordinære fællesrådsmøde d. 04.04.2019 (O+D+B)

(Bilag 1)

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

19:15-19:35

2. Sager til behandling

2.1 Valg af 2. Dirigent (O+B) (Bilag 2)

2.2 Aftale om fordeling af overskud fra studiemessen 2019 (O+D) (Bilag 3)

2.3 Statutændringsforslag vedr. det konstituerende fællesrådsmøde (O+D+B) (Bilag 4)

19:35-20:00

3. Pause 20:00-20:10

4. Workshop om universitetsvalget (O+D) (Bilag 5) 20:10-21:10

5. Meddelelser

3.1 Forretningsudvalget (O)

3.2 AUPUS (O)

3.2.1 Indsupplering til AUPUS (Bilag 6)

3.3 KAMPUS (O)

3.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 7)

3.4 LUPUS (O)

3.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 8)

3.5 IC (O)

3.5.1 Indsupplering til International Committee (B)

3.6 Fagrådsrunden (O)

3.7 Andre

3.8 Forretningsordenen for Forretningsudvalget (O) (Bilag 9)

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 af det første ordinære Fællesrådsmøde d. 04.04.19

1. Formalia

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Jonathan (dirigent), Mads (1. dirigent),  Krestina (formand), Holger (DSFI projektleder, ikke mandat),

Nicolas (Økonomi), Mille (statsrådet), Laura (statsrådet), Marie (FU, ikke mandat), Niklas (RIA), Sofie

(ikke mandat), Viktor (RIA), Lasse (RIA),  Lea (BFU, ikke mandat), Emil (BFU), Karoline (BFU),

Charlotte (BFU), Michael (MOGENS, ikke mandat), Kåre (MSFR), Lærke (FU, ikke mandat), Rasmus

(MFSR), Ida (MFSR), Anders (RIA, ikke mandat), Mads (RIA), Thomas (MOGENS, ikke mandat), Elisa

(MOGENS), Tine (CC), Gostas (Psyk ikke mandat), Tine (psykrået) Simone (psykrådet), Karla (psyk ikke

mandat), Louise (ABC), Kristian (ABC), Carina (ARTS rådet), Pernille (ARTS rådet), Ditte (ARTS rådet),

Ida (ARTS-rådet), Hanna Louise (FU), Erik (FU), Tenna (ARTS rådet), Marlene (ARTS rådet), Tobias

(ARTS rådet), Sissel (ARTS rådet), Frederik (sekretariatsleder, ikke mandat), Nanna (2. dirigent, ikke

mandat).

1.2 Godkendelse af referat fra det konstituerende fællesrådsmøde d. 21.02.2019 (O+D+B) (Bilag 1)

Michael: Måske bedre at der ikke står hvor mange der havde tillid men bare om der var tillid eller ej.

27 stemmer for. 0 stemmer blankt. 0 stemmer imod. Godkendt.

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

2.2 er strøget fra den nuværende dagsorden. Det bliver taget i pausen i stedet hvor man kan komme med

kommentarer. Krestina: det er taget ud af tidsmæssige årsager.

27 stemmer for. 0 stemmer blankt. 0 stemmer imod. Godkendt.

5



FÆLLESRÅDSMØDE

2. Sager til behandling

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

Holger og Marie fortæller om situationen med sponsorater til DSFI.

Holger: Mange nye ting som ny projektleder, bl.a. forhandlinger med Carlsberg. Genbrugskopper i år fra

Carlsberg. Projektgruppen er blevet nedsat, hvilket er yderst positivt. Omkostningerne er steget, så et

behov for flere penge udefra i form af sponsorater. Økonomien er stram i år. Mange forhandlinger og det

er meget tidskrævende at indgå samarbejder. Både snak med Magistrene, Stimorol, Djurslands Bank og

flere andre, hvor dialogen dog ikke er så fremskredende med i forhandlingerne.

Ditte: Husk også at tilgodese de studerendes interesser, fx i forhold til Stimorol.

Holger: Det er vi også opmærksomme på, men økonomien er stram.

Michael: Meget i lig med det Ditte sagde. Stimorol og AU har et mindre godt forhold.

Holger: Sponsoraterne skal også godkendes af AU.

Sissel: Ros for at det bliver lagt frem på fællesrådsmødet. Dog kunne man godt have gjort mere klart hvad

man skulle med punktet.

Holger: Svær proces, men nu må vi se hvor meget vi lander. Vi håber at lande på 100.000,- som en

realistisk mulighed.

Niklas: Hvad hvis man ikke får noget ind? Reviderer man budgettet?

Holger: Ja, og vi holder selvfølgelig DSFI uanset hvad. Der kan spares både på dankortterminaler og

musikken, hvis nødvendigt.

Krestina: DSFI afholdes uagtet af om man finder de ekstra penge.

Holger: Formålet med DSFI er ikke at være kommercielle, men at det skal løbe rundt. Har også afvist

tilbud der ville give os større indtægt, men som ville gøre det dyrere for de studerende.

2.2 Grønne initiativer (O+D)

Udgået.

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

Lasse fra RIA præsenterer punktet:
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FÆLLESRÅDSMØDE

-        Nye regler omkring sponsoraftaler. Problemer med eksklusiv aftale under rusuger på BSS. Rektor

har derfor sat nogle regler for hvordan sponsoraftaler skal indgås. Alle aftaler skal nu underskrives af

AU, og da man ikke må lave aftaler med fx barer, er pubcrawls i dag umulige at lave. Generelt

bureaukratisk og besværligt.

Interesseret i at vide om det kun er RIA eller også andre fagråd?

Sissel: ARTS rådet har ikke fået dem tilsendt. Dog er de ramt af ”magistrer”-sagen, men ikke haft nogle

egentlige konsekvenser. Har snakket med deres prodekan omkring det, og interessekonflikt i at AU måske

vil understøtte mindre. Men også lidt fedt at AU tager ansvar, så længe det ikke får indflydelse på det

politiske virke.

Lasse: støtter AU økonomisk?

Sissel: vi kan søge om det, ja.

Lasse: vi får ikke på samme måde støtte fra AU, men får støtte andre steder fra. Lukrativ aftale med IDA.

Michael: Kæmpe problem for MOGENS, nu hvor vi ikke må tage på virksomhedsbesøg mere. Meget

problematisk.

Nanna: Hvordan har AU ret til at sætte de har krav? Ingen fagråd er jo under AU, men skabt af studerende.

Lasse: Det er RIA også usikre på. Kigget på om vi kan ”bryde fri” fra AU på en måde. Men så må man

også bryde med tutorforeningerne.

Niklas: I nogle studieordninger står der at man skal have eksterne lektorer ude og fortælle om produkter,

hvor de studerende ikke har mulighed for at sige nej til dette. Måske det bliver noget standard som gælder

på hele AU

Lea: Meget oplagt sted at nævne det højere op ift. opsplitningen af ST.

Lasse: Hvis andre fagråd oplever noget lignende, så kontakt meget gerne RIA.

3. Pause

4. Aktivitet ved KAMPUS (Bilag 4)

Erik præsenterer den aktivitet som KAMPUS har lavet.

Pernille fortæller om hvad det vil sige at være frivillig og hendes oplevelser.

Laura fortæller ligeledes om hendes oplevelser med frivillighed.

Carina fortæller omkring det mere ”tekniske” omkring frivillighed. Fokus på hvorfor folk bliver frivillige

samt hvilke roller der er ift. frivillighed.
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FÆLLESRÅDSMØDE

5. Meddelelser

3.1 Forretningsudvalget (O)

Krestina: Opdatering på hvad FU går og laver. Fx PK, som Studenterrådet var til i weekenden.

Undersøgelse omkring bæredygtighed på universiteterne. Der bliver også sendt information ud omkring

studielivsprojekter. Internationaliserings arrangement som afholdes sammen med RUC og AAU d. 27 april

på RUC.

3.2 AUPUS (O)

Ditte fortæller om arbejdet i AUPUS.

3.2.1 Indsupplering til AUPUS (Bilag 5)

Fire ledige pladser i AUPUS.

3.3 KAMPUS (O)

Erik fortæller om arbejdet i KAMPUS. Næste møde onsdag d. 8 maj.

3.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 6)

Seks ledige pladser i KAMPUS.

3.4 LUPUS (O)

Tobias fortæller om arbejdet i LUPUS.

3.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 7)

Seks ledige pladser. Hanni, Marlene og Ditte valgt til LUPUS.

3.5 IC (O)

Lærke fortæller om arbejdet i IC.

3.5.1 Indsupplering til International Committee (B)

Ingen nye valgt.

3.6 Fagrådsrunden (O)
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ABC: Skal i gang med at hverve nye medlemmer efter sommer. Overvejer navneskift.

ARTS rådet: Nye FU. Afholdt studienævnsaften. Stormøde omkring ARTS festival – festivalen udskudt til

september.

BFU: Det går rigtig godt i BFU. Nyt mødelokale pga. pladsmangel. God opbakning fra de nye studerende.

Fokus på opdelingen af ST med stormøde.

CC: Fuldt konstitueret og tre nye ind i bestyrelsen. God aktivitet.

MFSR: Konstituering. Et ekstra medlem. Refresh i image. Skrevet OMNIBUS artikel.

MOGENS: Afholdt talks som noget nyt. Brætspilsaften. I april afholder man sportsdag alt efter hvordan

vejret bliver. Virksomhedsbesøg. Den gyldne pegepind awards.

OECON: Konstituering. Både nye og gamle. Afholder OECON aften ugen efter.

PSYK: Næsten et helt nyt FU. Stormøde d. 30 april.

RIA: Konstituering. 9 medlemmer og 3 suppleanter. Vil gerne blive endnu bedre til at afholde

arrangementer. Klagedag. Vil indlede dialog med ledelsen om hvordan foreningslivet kan blive bedre.

Statsrådet: Brokkedag. To fra Statsrådet afsted til PK. Pubquiz.

3.7 Andre

3.8.1 Dirigentinstitutionens forretningsorden (Bilag 8 )

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

7. Evt.

8. Mødeevaluering (uden for referat)
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Bilag 2: Valg til hvervet som 2. Dirigent ved Studenterrådet på Aarhus
Universitet

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 og et overblik
over alle dets organer og underudvalg.

Dirigentinstitutionen er en sjælden blanding af magt, ansvar og ikke mindst samarbejde, da fællesrådet er
Studenterrådets øverste myndighed, og vi skal sikre, at denne myndighed yder sit bedste og udvikler sig
fortrinligt, noget som kræver stort arbejde før, under og efter alle møderne.

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 §23 stk. 4 i 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 2. dirigent får du mulighed for at påtage sig de opgaver i Dirigentinstitutionen, som du finder
interessante. Opgaveporteføljen spænder vidt 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.

Alle (erfaren som uerfaren) kan agere 2. dirigent og du vil få dedikerede og dygtige dirigenter ved din side,
så du har intet at frygte. Vi hjælper dig godt i gang og tager gladelig imod de kommentarer, spørgsmål
og forslag, som du måtte bringe med ind i Dirigentinstitutionen. Dit syn på studenterpolitik vil altid blive
modtaget med interesse og respekt.

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 en helt unikt sted at være.

Har du spørgsmål til hvervet som 2. dirigent, arbejdsopgaver eller ønsker du at opstille som 2.
dirigent, er du mere end velkommen til at kontakte den siddende Dirigentinstitution
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Bilag 3: Statutændringsforslag

Oversigt over bilaget:
Dette bilag indeholder:

1. Forslaget om at flytte det konstituerende Fællesrådsmøde i prosatesk og motivationen herfor.
Forslaget er stillet af Forretningsudvalget.

2. De faktiske forslag til ændringer af statutten
3. Konsekvensrettelser af Statutten efter Danske Studerendes Fællesråd har ændret navnet på deres

“bestyrelse”, tidligere kaldet Landsforum (dette er ikke relateret til det øvrige forslag).

Procedure:
Forslag til ændringer af statutten skal behandles på to fællesrådsmøder for at blive godkendt. Dette møde er
førstebehandlingen af de stillede forslag.

Forslaget er stillet som en samlet pakke, da det vedrører én samlet substantiel ændring, selvom det vedrører
flere forskellige paragraffer. Derfor indstiller Dirigentinstitutionen til at Fællesrådet stemmer om den
samlede pakke. Ethvert medlem af Fællesrådet kan dog udbede sig, at enkelte forslag tages ud, og der
stemmes om dem separat.

Der kan stilles ændringsforslag til de stillede forslag. Såfremt det er muligt modtager Dirigentinstitutionen
gerne ændringsforslag forud for mødet på dirigent@sr.au.dk

Forslaget om konsekvensrettelser efter navneskiftet hos Danske Studerendes Fællesråd, vurderer
Dirigentinstitutionen kan foretages efter Statuttens bestemmelser om “fejl i henvisninger”, som kan foretages
administrativt. Derfor er forslaget til orientering og ikke til afstemning. Ethvert medlem af Fællesrådet kan
dog kræve forslaget til behandling efter de almindelig regler for statutændringer.

1. Flytning af konstituerende fællesrådsmøde
Forretningsudvalget stiller hermed forslag om at flytte det konstituerende fællesrådsmøde fra dets nuværende
placering som det første møde i foråret til i stedet er blive afholdt som det sidste møde i efteråret. Altså i
praksis rykke det konstituerende møde fra slut februar til slut november.
Dette vil være gældende for valg af både Forretningsudvalg og dirigenter samt andre valg, der er bundet til
det konstituerende fællesrådsmøde.
Forslaget indebærer som konsekvens også et forslag om at rykke tiltrædelsen for de nyvalgte
forretningsudvalg og dirigenter. Det foreslås, at de nyvalgte som ovenstående beskriver bliver valgt på sidste
møde i efteråret, men derefter ikke tiltræder officielt før 1. februar altså i forlængelse af semesterstart. På
denne måde gives der rum til grundig og fyldestgørende overlevering mellem aftrædende og tiltrædende.
Herudover, giver det også plads til, at de aftrædende kan påbegynde og deltage aktivt i det nye semester fra
dets start. Dette har været særlig relevant de seneste år for den aftrædende forperson, da vedkommende ofte
har skulle begynde speciale fra semester start.
Øvrige valg vil følge praksis i diverse udvalg, og deres tiltrædelse. I det omfang det er meningsfyldt vil disse
valg ligeledes være med tiltrædelse pr. 1 februar.
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Herunder følger et skema med motiverende faktorer, der har ledt til dette forslag

Argument Hvorfor?

Overlevering fra aftrædende til
tiltrædende FU

Med denne ændring vil overlevering mellem det nye og det
gamle forretningsudvalg forbedres væsentligt, da det giver
mulighed for at påbegynde overlevering allerede i december
og januar. Dette vil resultere i et langt mere velforberedt og
arbejdsklart forretningsudvalg fra det øjeblik de tiltræder.

Overlevering i forpersonskabet Specielt overleveringen mellem forpersonskaberne er
essentiel for et velfungerende Studenterråd. På nuværende
tidspunkt er denne overlevering ufyldestgørende grundet det
sene valg og det faktum, at det afgående forpersonsskab har
påbegyndt et nyt semester og ofte en speciale skrivingsproces
eller varetagelse af en DSF-post længe før den officielle
tiltrædelse af det nye forpersonsskab.

Vandrehals- og frivillig-ansvarlig
v. Studiemessen

Projektlederen på studiemessen ansættes allerede i januar, og
påbegynder dermed også processen omkring opbygningen af
studiemessen på dette tidspunkt. Deraf vil det være en klar
fordel, hvis forretningsudvalget allerede pr. 1. februar kan
vælge de ansvarlige fra FU, der skal understøtte
projektlederens arbejde. Alt i alt vil det give os endnu bedre
muligheder for at lave en fed studiemesse og tiltrække endnu
flere foreninger til vandrehallen.
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FU-ansvarlig Danmarks Største
fredagsbar og idrætsdag

Argumentet her er meget lig det ovenstående for
studiemessen. Dette er dog med den undtagelse, at det for
DSFI er om end endnu vigtigere, at den FU-ansvarlige vælges
hurtigere efter ansættelsen af projektlederen. Dette skyldes, at
den FU-ansvarlige spiller en central rolle i den
ledelsesgruppe, der skal varetage DSFI og have den
overordnede ansvar for forløbet med projektlederen i spidsen.
Med den nuværende konstruktion bliver denne proces ikke
optimal, da en masse overlevering fra den tidligere
FU-ansvarlige potentielt går tabt og en masse tid derudover er
nødt til at blive brugt på, at blive opdateret på processen før
det faktiske arbejde kan påbegyndes.

Fagrådshytteturen Vi har de senere år oplevet at specielt fagrådshytteturen er
hæmmet af den nuværende placering af det konstituerende
møde. Dette skyldes, at den sene placering af det
konstituerende møde i foråret betyder at ansvaret for
planlægningen og afviklingen af fagrådshytteturen tilfalder
det afgående forretningsudvalg, selvom de ved hytteturens
afholdelse ikke længere sidder i FU. Ved at rykke det
konstituerende vil det være muligt tidligere at gå i gang med
processen og planlægningen af hytteturen i samarbejde
mellem det tiltrædende og afgående FU. Vi mener, at denne
ændring vil kunne bidrage med ekstra energi, bedre
planlægning og promovering af arrangementet, der på den
måde vil kunne tiltrække flere fagrådsaktive.

Aktivitetspuljen Aktivitetspuljen følger regnskabsåret og dermed
besværliggøres arbejdet igen af den nuværende konstruktion.
En flytning af det konstituerende vil tillade overlevering
allerede i løbet af januar og gøre uddelingen af midler langt
mere gennemsigtig.
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SUL-konstituering SUL konstitueres før den tiltrædende FU er konstitueret og
pålægger dermed det aftrædende FU en ekstra opgave, mens
det yderligere giver problemer i forbindelse med valg af ny
repræsentant, da der hvert år skal laves særaftaler omkring
tiltrædelse.

Interne udvalg herunder særligt
KAMPUS

Her er årsagen igen, at mange projekter specielt i KAMPUS
vil drage stor gavn af allerede at kunne påbegyndes ved
semesterstart i februar. Den nuværende konstruktion
resulterer i, at man i udvalgene når langt mindre i foråret end
ellers muligt, da der altid vil være en opstartsfase, hvilket
betyder at arbejdet reelt først kan påbegyndes i starten af
marts.

Poster i Danske Studerendes
Fællesråd

Danske Studerendes Fællesråd konstitueres efter den samme
model som her foreslået. Dette betyder, at vi på nuværende
tidspunkt ikke kan vælge nye kandidater til DSF’s udvalg, når
deadline egentlig ligger. Dette giver nogle administrative
problemer, men ydermere resulterer det i, at ved tiltrædelsen
af de nye repræsentanter fra SRAU er arbejdet allerede
påbegyndt. Igen giver dette en ikke optimal udnyttelse af
vores indflydelse og ligger en ekstra byrde på både det
tiltrædende og afgående FU.

Politikkonferencen i foråret Politikkonferencen i foråret falder ofte i slutningen af marts
eller starten af april. Vi har i forretningsudvalget et klart
ønske om, at kunne inddrage både Fællesrådet og de politiske
udvalg i processen og politikken, der udvikles på Politik
konferencen. Dette er dog ikke muligt med den sene
konstituering, da det lægger et tidspres på processen, der
ellers kunne være undgået og mindsker muligheden for
inddragelse i så høj grad, som vi gerne ville det.
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2.  Faktisk forslag til Statusændringer

Pakke 1: Flytning af det konstituerende fællesrådsmøde

Forslag 1: § 21 stk. 1
Nuværende ordlyd:
”Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes af den afgående Dirigentinstitution til mødeafholdelse ultimo
februar med dagsorden mindst indeholdende følgende punkter:
1. Optagelse af nye fagråd og gennemgang af den nye mandatfordeling
2. Valg af Dirigentinstitutionen
3. Formalia

a) Konstatering af quorum
b) Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden

4. Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport
5. Det afgående Forretningsudvalg aflægger beretning
6. Den Kritiske Revision aflægger beretning
7. Godkendelse af årsrapport og beretning
8. Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet
9. Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg
10. Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision
11. Indkomne forslag
12. Valg af nyt Studenterrådets Forretningsudvalg
13. Valg af medlemmer til Valgkommissionen
14. Valg af kritiske revisorer for det kommende regnskabsår
15. Valg af medlemmer til politisk(e) udvalg”

Ændres til:
”Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes af Dirigentinstitution til mødeafholdelse i november eller
december med dagsorden mindst indeholdende følgende punkter:
1. Optagelse af nye fagråd og gennemgang af den nye mandatfordeling
2. Formalia

a) Konstatering af quorum
b) Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden

3. Det afgående Forretningsudvalg aflægger beretning
4. Godkendelse af beretning
5. Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet
6. Vedtagelse af budget for Studenterrådet
7. Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg
8. Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision
9. Indkomne forslag
10. Valg af Dirigentinstitutionen
11. Valg af nyt Studenterrådets Forretningsudvalg
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12. Valg af medlemmer til Valgkommissionen
13. Valg af kritiske revisorer for det kommende regnskabsår
14. Valg af medlemmer til politisk(e) udvalg”

Motivation:
Forslaget flytter det konstituerende fællesrådsmøde til november eller december måned. Samtidig slettes
”Godkendelse af årsrapport” og ”Den Kritiske Revision aflægger beretning” fra mindsteindholdet af
dagsorden, da årsrapporten først ligger klar omkring slutningen af februar og dermed ikke kan behandles
før årsskiftet. I stedet foreslås det at årsrapporten og den kritiske revisions beretning behandles på det
førstkommende ordinære fællesrådsmøde efter årsrapporten ligger klar, se forslag 4.
Ligeledes tilføjes ” Vedtagelse af budget for Studenterrådet” som et punkt til dagsordenen da det
konstituerende møde nu ligger før årsskiftet, og det derfor er meningsfuldt at behandle budgettet for det
kommende år.
Punktet ”Valg af Dirigentinstitutionen” er flyttet ned på dagsorden sammen med de andre valg, da idéen er,
at det er den siddende Dirigentinstitution som leder det konstituerende fællesrådsmøde og den nyvalgte
Dirigentinstitution først tiltræder sammen med de øvrige valgte.

Forslag 2: §21 stk. 2

Nuværende ordlyd:
”Formanden åbner og leder det konstituerende møde, indtil Dirigentinstitutionen er blevet valgt.”

Ændres til:
”De på mødet valgte til poster og udvalg tiltræder pr. den 1. februar. Indtil da fortsætter de siddende på deres
poster med fulde beføjelser.”

Motivation:
Da den siddende Dirigentinstitution leder mødet, er det ikke nødvendigt at specificerer hvem der åbner og
leder mødet. I stedet ændres stykket til at specificere, at de valgte på mødet tiltræder deres poster d. 1.
februar, og at de siddende (dvs. FU, dirigenter, politiske udvalg osv.) fortsætter indtil da, og at det er de
siddende som har magten helt som før selvom deres efterfølgende er valgt.

Forslag 3: § 42 skt. 1

Nuværende ordlyd:
”Studenterrådets Forretningsudvalg er ansvarligt for udarbejdelsen af budget for Studenterrådet. Budgettet
skal udarbejdes i samråd med Sekretariatslederen og vedtages af Fællesrådet på det sidst kommende
fællesrådsmøde inden årsskiftet.”
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Ændres til:
”Studenterrådets Forretningsudvalg er ansvarligt for udarbejdelsen af budget for Studenterrådet. Budgettet
skal udarbejdes i samråd med Sekretariatslederen og vedtages af Fællesrådet på det konstituerende
fællesrådsmøde.”

Motivation:
Jf. forslag 1, er det efter flytningen af det konstituerende møde meningsfuldt at vedtage budgettet her.

Forslag 4: §43 stk. 1:

Nuværende ordlyd:
”Sekretariatslederen er ansvarlig for, at der aflægges årsrapport til Fællesrådet til godkendelse på det
konstituerende fællesrådsmøde.”

Ændres til:
”Sekretariatslederen er ansvarlig for, at der aflægges årsrapport til Fællesrådet til godkendelse på det
førstkommende fællesrådsmøde efter årsrapportens udarbejdelse. På samme fællesrådsmøde aflægger den
Kritiske Revision deres beretning.”

Motivation:
Jf. forslag 1 kan årsrapporten ikke behandles på det konstituerende møde efter flytningen. Det foreslås i
stedet at årsrapporten behandles på det førstkommende fællesrådsmøde efter den er færdig, og at den
Kritiske Revision aflægger deres beretning på samme møde.

Forslag 5: §43 stk. 2:
”Den godkendte årsrapport underskrives på vegne af Studenterrådet af Studenterrådets afgående
Chefdirigent, Studenterrådets afgående Formand, samt Sekretariatsleder, hvorved Fællesrådet påtager sig
ansvaret for de økonomiske dispositioner.”

Ændres til:
”Den godkendte årsrapport underskrives på vegne af Studenterrådet af Studenterrådets Chefdirigent,
Studenterrådets Formand, samt Sekretariatsleder, hvorved Fællesrådet påtager sig ansvaret for de
økonomiske dispositioner”

Motivation:
Forslaget sletter ”afgående” fra henholdsvis Formand og Chefdirigent. Eftersom årsrapporten nu
godkendes inde i en periode for Formand og Chefdirigent og ikke lige ved et skifte som før, giver det bedre
mening, at det blot er den siddende Formand og Chefdirigent som underskriver.
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Forslag 6 Appendiks B, 2. og 3. afsnit:

Nuværende ordlyd:
”Den 15. december udsender dirigenterne den nye mandatfordeling til høring. Hvis en studerende ved
Aarhus Universitet mener, at der er en fejl, kan en forespørgsel sendes til dirigenterne. Dirigenterne skal så
redegøre for udregningen.

Den 15. januar informerer Dirigentinstitutionen fagrådene om, at fagrådene bør indsende deres liste over
fagrådets mandatberettigede til Fællesrådet og eventuelle suppleanter (stedfortrædere) for næste rådsår senest
en uge før det konstituerende fællesrådsmøde. Listen bør indeholde information om navnene og
emailadresserne på de mandatberettigede.”

Ændres til:
”Den 15. september udsender dirigenterne den nye mandatfordeling til høring. Hvis en studerende ved
Aarhus Universitet mener, at der er en fejl, kan en forespørgsel sendes til dirigenterne. Dirigenterne skal så
redegøre for udregningen.

Den 15. oktober informerer Dirigentinstitutionen fagrådene om, at fagrådene bør indsende deres liste over
fagrådets mandatberettigede til Fællesrådet og eventuelle suppleanter (stedfortrædere) for næste rådsår senest
en uge før det konstituerende fællesrådsmøde. Listen bør indeholde information om navnene og
emailadresserne på de mandatberettigede.”

Motivation:
Deadlines til høring af mandatfordeling til fællesrådet og information til fagråd om indsendelse af
mandatbærer til fællesrådet ændres således at de harmonerer med flytningen af det konstituerende
fællesrådsmøde.

3. Pakke 2: Konsekvensrettelser
”Bestyrelsen” i Danske Studerende Fællesråd, tidligere kaldet ”Landsforum” har nu skiftet navn til
”bestyrelsen”. Studenterrådets Statut henviser til ”Landsforum” to gange, som det derfor giver mening at
rette.
Rettelsen finder sted efter §46 stk. 6 som en ”fejl i henvisninger”, da det ikke ændre noget substantielt i
Statutten. Derfor skal rettelsen ikke godkendes af Fællesrådet. Bemærk dog: ”enhver mandatbærer i
Fællesrådet kan kræve rettelsen til vedtagelse efter de almindelige bestemmelser om statutændringer,
hvorved første afstemning vil blive afholdt på det næstkommende møde” (§46 stk. 6).

Rettelse 1: §6a stk. 2
Nuværende ordlyd:
”Studenterrådet søger indflydelse i Danske Studerendes Fællesråds Landsforum, politiske udvalg, ad hoc
arbejdsgrupper og Politik Konferencer.”
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Ændres til:
”Studenterrådet søger indflydelse i Danske Studerendes Fællesråds bestyrelse, politiske udvalg, ad hoc
arbejdsgrupper og Politik Konferencer”

Rettelse 2: §30 stk. 1

Nuværende ordlyd:
”Studenterrådet har inddelt sine politiske sagsområder i følgende overordnede punkter:
AU intern uddannelsespolitik
AU ekstern uddannelsespolitik
Levevilkårspolitik
Aarhus Universitets bestyrelse
Landsforum og anden koordinering af Danske Studerendes Fællesråd (B)
Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau (B)
Studienævn og Akademiske Råd (B)
Fagråd og opkvalificering (B)”

Ændres til:
”Studenterrådet har inddelt sine politiske sagsområder i følgende overordnede punkter:
AU intern uddannelsespolitik
AU ekstern uddannelsespolitik
Levevilkårspolitik
Aarhus Universitets bestyrelse
Danske Studerendes Fællesråds bestyrelse og anden koordinering af Danske Studerendes Fællesråd (B)
Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau (B)
Studienævn og Akademiske Råd (B)
Fagråd og opkvalificering (B)”
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Bilag 4: Aftale om fordeling af overskud fra Studiemessen 2019

Baggrund på vegne af den projektansvarlige Bjørn:
Overskuddet fra Studiemessen forventes at overstige de 300.000 anført i Servicestrategien 2018-2020. Det
foreløbige overskud anslås at blive 400.000 kr. Hertil kan der anføres to grunde:

● Omstruktureringen af Studiemessen fra 2017
● Mængden af løbende udgifter

Omstruktureringen i 2017 betød, at salgs- og projektlederstillingen har været besat af en studerende. Da
denne måde at organisere messen er relativt ny, så har tidligere og nuværende projektleder stået med
overvejelser vedrørende prisniveau og muligheden for at få Studiemessen udsolgt. Sagt med andre ord, så har
man ikke haft en fast opfattelse af, hvor prislejet burde være samt sandsynligheden for at sælge alle stande til
messen.

Prisstigningen i 2017 har været et produkt af denne uvished. Studiemessens stigende popularitet på trods af
prisstigningen har medvirket til det store overskud.

For det andet, så er udgifterne til messen faldet, hvilket naturligvis forstørrer overskuddet. Her nævnes især
udfasningen af bannerreklamer og simplificeringen af Studiemessens egne bannere. Pavillonerne og
sandsække til Solgården og Nordre Ringgade skal også kun købes én gang.

Forslag om fordeling af overskud fra studiemessen 2019:

Da overskuddet forventes at overstige de anførte 300.000 kr. i Servicestrategien foreslår forretningsudvalget i
samarbejde med den projektansvarlige for studiemessen at fordele overskuddet fra Studiemessen i følgende
organer, således at vi kan sikre, at overskuddet går direkte tilbage til de studerende:
-        Aktivitetspuljen - dermed med større mulighed for at yde støtte til flere.
-        Kursusvirksomheden – med flere relevante kurser til de studerende uden deltagerbetaling.
-        Danmarks Største Fredagsbar – til diverse praktiske poster, så dagen kan forløbe bedre til gavn for de

studerende.

Vi vil ligeledes undersøge mulighederne for at kunne mindske overskuddet fra Studiemessen fremadrettet
ved eks. at reducere priserne for standene i Vandrehallen, hvor frivilligforeninger med lavt budget har stande.
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Bilag 5: Workshop om universitetsvalget

Valgkommissionen vil gerne inddrage Fællesrådet i den tidligere planlægning af universitetsvalget, og vil
derfor facilitere at Fællesrådet kan komme med inputs til de væsentlige overvejelser i forbindelse med
planlægningen af universitetsvalget.

Det drejer sig både om den mere tekniske organisering af valget, hvilket mærkesager Studenterrådet skal
lægge vægt på, og hvordan vi bedst understøtter fagrådene og de mange frivillige i udførelsen af
valgkampen.

Mere information følger i næste udsending.
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Bilag 6: 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 7: 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 8: 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 9: Forretningsordenen for Forretningsudvalget ved Studenterrådet
på Aarhus Universitet

§ 1
Forretningsudvalget er valgt af fællesrådet og består af en formand, en næstformand og op til fem ordinære
medlemmer.

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

Stk. 3
Efter nyvalg af medlemmer til Forretningsudvalget konstituerer Forretningsudvalget sig med vedtagelse af
ansvarsområder.

§ 2
Møder i Forretningsudvalget er Studenterrådets ledende organ mellem fællesrådsmøderne.

Stk. 2
Beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed falder et forslag.

Stk. 3
Afstemninger foretages ved håndsoprækning.

Stk. 4
Ved personsager benyttes skriftlig afstemning.

§ 3
Der afholdes normalt møde i Forretningsudvalget 1 gang om ugen

Stk. 2
Hvis der ikke allerede er udpeget en ordstyrer og en referent, vælges disse på mødet.

Stk. 3
Indkaldelse til mødet sker på mail.

Stk. 4
Ekstraordinære møder i Forretningsudvalget kan indkaldes med én dags varsel af ethvert medlem af
Forretningsudvalget.
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§ 4
Til møder i Forretningsudvalget deltager formand, næstformand og ordinære medlemmer af
Forretningsudvalget med tale og stemmeret.

Stk. 2
Sekretariatslederen og andre ansatte inviteres til møderne med taleret.

Stk. 3
Forretningsudvalget kan vælge at lukke mødet for alle ansatte, eller alle andre ansatte end
Sekretariatslederen, såfremt der er flertal for dette.

Stk. 4
Ved personsager er mødet lukket for andre end Forretningsudvalget og relevante gæster. Dog kan
medlemmer af Dirigentinstitutionen, Valgkommissionen og Den Kritiske Revision ikke nægtes adgang under
udøvelse af deres funktioner.

§ 5
Møder i Forretningsudvalget er beslutningsdygtige, når halvdelen af Forretningsudvalget er til stede.

§ 6
Forretningsudvalget kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer
træder i kraft på det efterfølgende møde.
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