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FÆLLESRÅDSMØDE

Tidsplan frem til det 4. ordinære fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.
Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til fjerde ordinære fællesrådsmøde d. 24. oktober 2019.

Vi beklager meget for den meget sene 2. udsending, vi blev ramt af ferie-demens men det kan ikke
undskylde, at vi forglemmer vores pligt over for Fællesrådet. Denne udsending indeholder herved
valgkampsgrundlaget og ingen yderligere opdateringer, så der er ikke forekommet nogen ændringer over
mødets indhold og struktur.

Temaet for dette fællesrådsmøde er værdier og valgbod. Vi vil kigge på en evaluering af studiemessen og
fremtidige ideer for det. Herudover vil vi arbejde videre på valget, hvor vi vil kigge på valgskampsgrundlaget
og budgettet for valget. Vi skal ligeledes have fundet en 2. dirigent og medlemmer til Studenterhusfondens
bestyrelse. Der skal også indsuppleres medlemmer til vores politiske udvalg, som er godt i gang med at
forberede til både den politiske konference i Aalborg, kampagner i forbindelse med valget og meget meget
mere, som I kan være med til at præge!

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

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 4. ordinære fællesrådsmøde:
Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19:15-22:00 - 4. ordinære fællesrådsmøde

Som altid er I velkomne til at henvende Jer med spørgsmål, forslag, indvendinger eller noget helt andet 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
Jonathan Rossen Mads H. Jørgensen
dirigent@sr.au.dk
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FÆLLESRÅDSMØDE

Foreløbig dagsorden til 4. ordinære Fællesrådsmøde d. 24.10.2019
Torsdag d. 24.10.19 kl. 19.15-22.00, Mødelokale 2.3 / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia
1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)
1.2 Godkendelse af referat - Ekstraordinært fællesrådsmøde d. 22.08.2019 (O+D+B)
(Bilag 1)
1.3 Godkendelse af referat - 3. ordinære fællesrådsmøde d. 19.09.2019 (O+D+B)
(Bilag 2)
1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

19:15-19:30

2. Sager til behandling I
2.1 Valg til 2. dirigent (O+B+D) (Bilag 3)
2.2 Evaluering af Studiemessen (O+D) (Bilag 4)
2.3 Universitetsvalget 2019

2.3.1 Valgkampsgrundlaget for Studenterrådet ved Aarhus Universitet (O+D+B)
(Bilag 5)
2.3.2 Valgbudget for universitetsvalget 2019 (O) (Bilag 6)
2.3.3 Universitetvalgsaktivitet (O+D)

19:30-20:50

3. Pause 20:50-21:00

4. Sager til behandling II
4.1  Valg til Studenterhusfondens bestyrelse (O+D+B) (Bilag 7)

21:00-21:15

5. Meddelelser
5.1 Forretningsudvalget (O)

5.1.1 Danmarks Studerendes Fællesråd (DSF) - Politikkonference (O)
5.1.2 Begivenheder for udvalg på sociale medier(O)

5.2 AUPUS (O)
5.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 8)
5.3 KAMPUS (O)
5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 9)
5.4 LUPUS (O)
5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 10)
5.5 Fagrådsrunden (O)
5.6 Andre (O)

21:15-21:50

6. Evt. 21:50-21:55

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

Bilag 1: Referat - Ekstraordinært Fællesrådsmøde d. 22.08.19
Torsdag d. 22.08.19 kl. 16.00-18.00, Studenternes Hus, Preben Hornung stuen / O: Orientering, D: Debat, B:
Beslutning

1. Formalia

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Jonathan (Chefdirigent), Mads (1. dirigent), Bjørn (Sekretariatsleder), Andrea
(Kommunikationsansvarlig), Hanni (FU), Lærke (MFSR) M, Alexander (ABC)
M, Krestina (FU), Laura (Statsrådet) M, Esben (Statsrådet) M, Lars (RIA) M,
Mikkel (RIA) M, Sofie (Mogens) M, Simone (Psyk) M, Erik (Jurarådet) M,
Charlotte (BFU) M, Emil (BFU) M, Lea (BFU), Niklas (2. dirigent), Maria
(Arts) M, Ditte (Arts) M, Jannik (Arts) M, Malene (Arts) M, Puk (Arts) M, Ida
(Arts) M, Sidsel (Arts) M. Elisa (MoGens)

M = mandatbærer

Der er quorom, og vi er beslutningsdygtige.

1.2 Nedsættelse af optællingsudvalg (O+B)

Mads er vælges som stemmeoptæller

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Dagsordenen er godkendt. (enstemmigt)

16:15-16:20
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FÆLLESRÅDSMØDE

2. Sager til behandling I

2.1 Studiestart 2019
2.1.1 Tal om det - Kampagne med AU om fællesskab(O+D) (Bilag 1)

-        Præsentation

Ditte og Sidsel præsenterer studiestartskampagne i samarbejde med AU.

Formålet med kampagne tager bl.a. udgangspunkt i MeToo-bølgen, hvor DSF
har undersøgt, hvorvidt dette var et problem på de danske universiteter. Det viste
sig at være tilfældet, især i Studiestart. AU på baggrund af rapporten gjort sig
tiltag for at imødekomme dette problem, og skabe et studiemiljø, hvor alle føler
sig velkomne og respekteret.

Det har mundet ud i en kampagne, der afvikles i forbindelse med studiestart
2019. Man har søgt at ramme en så bred målgruppe så muligt, hvorfor
kampagnen har generelt dialogbaseret budskab til de studerende, så de selv
aktivt skal tage stilling til deres ageren.

Lav praktisk består kampagnen af flyers, go-cards og plakater, der fordeles på
Campus Aarhus. Dertil kommer videoer, der postes både på AU’s og
Studenterrådets facebook sider, samt storskærmene på DSFI.

(Dialog om, hvorvidt og hvordan fagrådene har lyst til at udbrede budskabet –
online og på universitetet.)

2.1.2 Oversigt over efterårets arrangementer (O)
Præsenteret af Alexander

2. – 4. september. Studiemessen (frivillige søges)

13. september. DSFI (frivillige søges)

Kursusvirksomhed

-        25. september. Studiestart og stresshåndtering

-        5. oktober. Skriveworkshop med Delfinen

-        16. oktober. Bogføringskursus ved Ann

16:20-17:20
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-        Første uge af november. Sustainability ved Signe fra DSF

25. oktober. Studenterhusets 55-års fødselsdag

(dato afventer) Fællesskabsarrangement med AGF

2.2 Bæredygtige initiativer (O+D) (Bilag 2)

Præsenteret af Krestina

Studenterrådet er gået i gang med en grøn omstilling. Især på DSFI og
Studiemessen. Det er et ”work in progess”, hvor de første skridt er blevet taget i
år, og det forventes, at man vil kunne implementere yderligere tiltag i 2020.

AU har været imødekommende overfor idéen. Det har udmøntet sig i, at DSFI
har været en case til et sommerkursus, hvor der blev diskuteret, hvordan man
kan gøre arrangementet grønnere. Derudover vil der være en rundvisning under
DSFI med forskellige interessenter for at få inspiration til 2020.

De specifikke tiltag og deres status fremgår af bilag 2.

(Dialog i fagrådene) om eventuelle tiltag

· Grønt DSFI-katalog til festforeningerne for at bistå dem i deres arbejde.

· Køb af bæredygtig energi

· ”Plant et frø, når du kommer en bog”

3. Pause 17:20-17:25

7



FÆLLESRÅDSMØDE

4 . Sager til behandling II

4.1 Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (O+D)

Præsenteret af Krestina

Hvordan skal fagrådsbaren på DSFI tage sig ud i år?

Forslag om, at man som fagrådsfrivillig står to timer i bar og hjælper to timer
med opsætning/nedtagning (helst nedtagning). Man må selvfølgelig også gerne
melde sig som ”normal” frivillig” på DSFI. Formålet med baren er at have en
hyggelig dag sammen som fagrådsaktive, og det giver mere frihed end som
almindelig frivillig.

-        Summerunder om ovenstående

Der er stemning for, at man ikke spreder vagten ud på 2*2 timer, så man ikke
skal sætte to dage af.

Man må meget gerne sprede budskabet om muligheden for at være frivillig.

4.2 Indsupplering til Forretningsudvalget for Studenterrådet ved Aarhus
Universitet (O+D+B) (Bilag 3+4)

Der var opstillet to kandidater på udsendingen.

Elisa har trukket sin kandidatur, og Niklas er derfor den eneste kandidat.

Der anmodes om tillidsafstemning.

Der er tillid til Niklas, så han er valgt ind som medlem af Forretningsudvalget.

17:25-17:40
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5. Meddelelser

5.1 Fagrådsrunden og erfaringsudveksling (O)

Der orienteres om, hvad fagrådene har planlagt i forbindelse med Studiestart og
fremadrettet.

17:40-17:50

7. Evt.

Studenterfonden 1963 mangler ansøgere, så søg gerne!

Valgkommissionen takker for, at folk har været overbærende ift. mængden af
”spam”.

Niklas tiltræden i Forretningsudvalget medfører, at der mangler en 2. dirigent,
hvorfor man er velkommen til at søge posten.

17:50-17:55

8. Mødeevaluering (uden for referat) 17:55-18:00
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Bilag 2: Referat - 3. ordinære Fællesrådsmøde d. 19.09.2019

Torsdag d. 19.09.19 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)

Lærke (FU), Niklas (RIA) m, Krestina (FU), Hanni (FU), Marie (FU), Alexander (FU),
Erik (FU), Carina (Arts) m, Jonathan (Chefdirigent), Bjørn (sekretariatsleder), Nicholas
(Oceon-rådet) m, Simone (Psyk) m, Benedikte (Psyk) m, Esben (Statsrådet) m, Andreas
(Statsrådet) m, Bo (Medicinerrådet) m, Anders (RIA) m, Michael (MoGens), Sofie
(MoGens) m, Charlotte (BFU) m, Thomas, Oliver (Communication Council) m, Rasmus
(MFSR) m, Sissel (Arts) m, Ditte (Arts) m, Jannik (Arts) (m), Ida (Arts) m, Tenna (Arts)
m, Puk (Arts) m, Pernille (Arts) m, Marie (Arts) m, Mads (1, dirigent)

Der er quorom

1.2 Godkendelse af referat fra det andet ordinære fællesrådsmøde d. 09.05.2019
(O+D+B) (Bilag 1)

Referatet er godkendt

1.3 Godkendelse af referat fra det ekstraordinære fællesrådsmøde d. 22.08.2019
(O+D+B) (Bilag 2)

Indsendelse og godkendelse af referatet fra det ekstraordinære fællesrådsmøde kommer
på næste fællesrådsmøde.

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Dagsordenen er godkendt

19:15-19:25
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2. Sager til behandling I

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

Jonathan beretter om stillingen som 2. dirigent og dirigentinstitutionen generelt.

Der er ingen opstillinger. Valget udsættes til næste fællesrådsmøde.

2.2 Indsupplering til Den Kritiske Revision (O+B)

Jonathan beretter om den kritiske revision

Der er ingen opstillinger

2.3 Indsupplering til Aktivitetspuljen (O+B)

Marie beretter om aktivitetspuljen

Der er ingen opstillinger. Det tages op ved næste fællesrådsmøde.

Der rykkes om på punkt 4 og 5 af hensyn til tiden.

19:25-19:50

3. Pause 19:50-20:00

4.  Workshop om valgkampsgrundlaget (O+D) (Bilag 3)

Mads informerer om de tre workshops:

Det overordnede tema er valgkampsgrundlaget.

De tre workshops består af bæredygtighed, studiemiljø i forbindelse med Campus 2.0 og
uddannelseskvalitet.

Workshops sættes i gang.

20:00-21:00
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5. Sager til behandling II

5.1 Studenterrådets liste- og valgforbund for universitetsvalget 2019 (bilag 4)

Mads beretter om liste- valgforbund.

Spørgsmål:

Krestina: Hvad gør man, hvis man står i den situation, hvor listen bliver sprængt?

Mads: Kandidaterne kan vælge at trække sig. Man kan altid trække sig. Det er ikke et
praktisk problem, men et politisk problem. En anden mulighed er at sige, at dem, der er
valgt, er valgt.

Sissel: Ift. Fagrådslister; ville det være muligt at lave en fakultetsliste?

Mads: Det er muligt, men det forøger risikoen for, at man overstiger stemmeandelen for
spidskandidaten. Rent valgteknisk giver det mening at bryde listerne ned.

Michael: Det er aldrig gået galt for os på første mandat, så risikoen er ikke så stor.

Debat:

Esben: Tre relativt korte pointer for, hvorfor vi skal stille op som fagråd. For det første
ser vi, at lokalt opstillede fra KS får ret mange stemmer uden at gøre særlig meget for
det.

For det andet: min personlige erfaring er, at folk generelt stemmer på deres lokale
fagråd, fordi det er dem de kender.

Det tredje er: Kritikken fra 2016 kørte meget på, at det var uigennemsigtigt og
udemokratisk. KS og Frit Forum har gjort det samme for at stemmemaksimerede.

Sissel: Artsrådet mener, at vi skal have fagrådspointer, da de vil engagere fagråd på de
forskellige studier, fordi de har deres egne lister.

Vi skal huske på, hvad det bedste er for fagrådene. For uden dem, er der ikke noget
fællesråd.

Michael: Nu er der mange ting, der er blevet sagt. Der er bare lige lidt flere, der stiller op
til at hjælpe, når de er fagrådene, der stiller op. Vi skal selvfølgelig have 2 pladser i
bestyrelsen, da de går udover, hvad SR kan.

Afstemning:

21:00-21:20
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Forslag 1: Opstilling i et større valgforbund med spidskandidatlisten samt et antal
fagrådslister.

20 for.

Forslag 2: Opstilling på én prioriteret liste med spidskandidaten samt et antal suppleanter

0 for.

5.2 Præsentation af Studenterrådets spidskandidat til AU’s bestyrelse (bilag 5)

Hanni er blevet valgt som spidskandidaten af valgkommissionen

Niklas og Puk er suppleanter

Hanni præsenterer sig selv.
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5. Meddelelser

3.1 Forretningsudvalget (O)

Krestina takker for Studiemessen og DSFI. Begge arrangementer vil blive gennemgået
på næste møde, når der er blevet evalueret internt og de respektive budgetter er på plads.

Strategi er i høring ved AU. AUPUS og LUPUS samt de politiske udvalg har mulighed
for at komme med høringssvar. Bæredygtighedsstrategien bliver en smule forsinket, og
den skal først endeligt godkendes til foråret.

D. 25. oktober fylder studenternes hus 55 år. Der vil være fællesspisning og koncert med
Steffen Brandt. Eventet er kommet op på Facebook.

Kursus om stresshåndtering i næste uge.

PK afholdes d. 15. til 17. november. Man må meget gerne overveje, om man har lyst til
at tage med. Det bliver hyggeligt og sjovt!

3.1.1 Politisk konference på Aalborg Universitet

3.2 AUPUS (O)

Der bliver afholdt møder om akademisk rådsseminar. De er i gang med at udarbejde
input til valgregler. Der er derudover blevet afholdt en studiestartskampagne ”Be nice,
not træls”.

Ditte beretter AUPUS’ arbejde generelt.

3.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 6)

Hanni og Lærke stiller op og kommer med.

3.3 KAMPUS (O)

Erik beretter om Kampus generelt. Kampus har ført kampagner på Studiemessen og
DSFI. Derudover har Kampus oprettet en pulje til kampagner. Detaljer om ansøgning til
puljen vil blive taget op på næste fællesrådsmøde.

3.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 7)

Der er ingen opstillinger

3.4 LUPUS (O)

21:20-21:50
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Alexander beretter om LUPUS generelt. De er i gang med at udarbejde et politikpapir
om diversitet på universitetet.

3.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 8)

Der er ingen opstillinger

3.5 IC (O)

Lærke beretter om International Committee. Arbejdet lige nu går på at hverve
internationale studerende.

3.5.1 Indsupplering til International Committee (B)

Der er ingen opstillinger

Gældende for alle organer: Man er meget velkommen til at komme med til møderne for
at ”snuse” lidt til opgaverne.

3.6 Fagrådsrunden (O)

Fagrådene orienterer.

3.7 Andre

Carina og Ditte mener, at det er på tide, at vi får luftet vores løbetøj og melder os til
Knæk Cancer-løbet d. 6. oktober

Krestina: Vi har i forbindelse med DSFI fået et samarbejde op og kører med Navitas
vedrørende bæredygtighed. Dermed også en opfordring til, at vi benytter hinandens
kompetencer angående bæredygtighed.

Niklas: Studenterfonden 1963 mangler nogle ansøgere.

7. Evt. 21:50-21:55

8. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00
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Bilag 3: Valg til hvervet som 2. Dirigent

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

16



FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 4: Overvejelser og evalueringer af Studiemessen

På Fællesrådets opfordring tages følgende spørgsmål op til en værdimæssig diskussion af
Studiemessen. For yderligere oplysninger vedrørende messen 2019 og arrangementet generelt
henvises, der til baggrundspapiret.

Er Studiemessen blevet for kommerciel?

-        Herved tænkes typen af standholdere i Aulaen og Solgården. Spørgsmålet er umiddelbart en
afvejning mellem økonomiske hensyn og sammensætningen af standholdere. En eventuel
nedsættelse af priserne er forslået som løsning, men en mindre indtjening vil have en
indvirkning på midlerne til studenterpolitiske aktiviteter.

Er der nok inddragelse af frivillige?

-        Studiemessen er hovedsageligt drevet af frivillige kræfter, hvoraf størstedelen findes i
forretningsudvalget, sekretariatets personale og fagrådsaktive. Er inddragelsen tilstrækkelig eller
bør, der foretages ændringer?

Er der nok inddragelse af fagrådene?

-        Opleves inddragelsen af fagrådene som tilstrækkelig, eller bør der foretages ændringer i 2020
for en mere aktiv deltagelse?

Baggrundspapir

Følgende er en overordnet beskrivelse af Studiemessen samt nedslagpunkter i evalueringen fra
2019. Nederst i papiret fremgår en forsimplet version af budgettet samt priser. Informationerne er
vedlagt for at skabe en meningsfuld debat vedrørende Studiemessens værdigrundlag.
Informationerne vil derfor ikke blive diskuteret, men der opfordres til at eventuelle spørgsmål bliver
rettet til Bjørn på generalen@sr.au.dk forud for mødet, så de kan adresseres rettidigt enten før eller
under mødet.

Studiemessen generelt

Studenterrådets Studiemesse på Aarhus Universitet er Danmarks største studiemesse, hvor omkring
15.000 studerende og over 60 virksomheder og organisationer deltager de tre dage. I 2020 vil det
være 32. gang, at messen afholdes, så den er efterhånden fast inventar under studiestart.

Formålet med messen er at introducere de omkring 8.000 nye studerende til livet på universitetet
såvel som at give dem et indblik i, hvad Aarhus har at byde på. Studiemessen er også en mulighed
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for at sætte fokus på de studerende og deres vilkår, hvilket ligger i naturlig forlængelse af
Studenterrådets primære formål.

Studiemessen 2019

Overordnet set var Studiemessen i år en succes. På trods af svingende vejrforhold var messen
velbesøgt af studerende alle tre dage, og hele 64 virksomheder, organisationer og foreninger deltog.
Vurderingen er, at de besøgende havde en god messe, og der var positive tilbagemeldinger fra
standholderne; gamle såvel som nye.

Indtægterne lå en smule under niveauet sidste år, da to af standene i Aulaen ikke blev besat.
Udgiftssiden er dog ligeledes blevet reduceret betydeligt, hvorfor overskuddet ligger på samme
niveau som 2018. Så alt i alt et positivt år, set med økonomiske øjne.

Studiemessen forsøgte sig i år med bæredygtige tiltag. For det første var der øget fokus på
affaldssortering. Dette indebar en mere effektiv brug af skraldespande for standholdere og
studerende, således at de blev opfordret til at sortere både før, under og efter messen. Derudover
mindskede vi brugen af plastikkopper i baren ved blot at give flaskerne ud. Buffetens udvalg var
også mere klimavenligt end tidligere, og vi forsøgte at række ud til forskellige partnere for at
komme af med den resterende mad. Endeligt har vi fokuseret på klogere indkøb. Overordnet set var
implementeringen af disse ikke uden udfordringer, men vi gjorde os en masse nyttige erfaringer og
er allerede begyndt at række ud til forskellige samarbejdspartnere for at blive endnu bedre.

Den frivillige bemanding i år var lavere i 2019 end tidligere, hvilket også kunne mærkes under
afviklingen. Det vurderes, at man fremover vil kunne undgå disse udfordringer ved at være tidligere
ude og være bedre til at kommunikere.

Budget (forsimplet)

Indtægter

Aulaen 435.700*

Solgården 41.400

Vandrehallen 26.000
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Foyer 3.000

Nordre Ringgade 5.000

I alt 511.100**

Udgifter

Kommunikation 22,900

Forplejning 82.400

Praktiske forhold 68.300

I alt 173.600

Udgifterne er afrundet til nærmeste 100. *Ikke udsolgt, **Uden annoncepakke og eksponeringsbidrag

Priser:

Aulaen stor stand: 13.900

Aulaen lille stand: 10.900

Solgården: 6.900

Vandrehallen: 4.000

Foyer: 4.000

Nordre Ringgade: 5.000
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Bilag 5: Valgkampsgrundlaget for Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Sammen om Aarhus Universitet

Studenterrådets valgkampsgrundlag 2019

Aarhus Universitet er vores universitet, og Studenterrådet går til valg på at vi sammen - sammen på tværs af
fag, sammen på tværs af fakulteter, og sammen som studerende, ansatte og ledelse - kan gøre Aarhus
Universitet bedre.

Sammen om studenterrepræsentation

Studenterrådet udgøres af fagrådene, som repræsenterer studerende på de enkelte fag og fagområder på hele
universitetet. Det betyder, at Studenterrådet er repræsenteret helt lokalt på uddannelserne samt i
arbejdsgrupper, udvalg og nævn, hvor der sidder studerende på universitetet. Det er vi, fordi vi tror på den
brede repræsentation og samarbejde mellem alle studerende på Aarhus Universitet. Fordi de lokale fagråd
giver Studenterrådet en forankring og muliggør en stærk forbindelse fra den enkelte studerende op til
studenterrepræsentanterne i bestyrelsen. Således kan vi sammen ændre vores fælles hverdag til det bedre.
Kort sagt mener vi, at studenterrepræsentanterne skal arbejde for alle studerendes interesser ud fra princippet
om faglig funderet enhedsorganisering.

Den brede repræsentation muliggør, at selv studerende, som ikke er aktive i universitetspolitik, kan blive
hørt, hvilket er første skridt i at få indflydelse over egen hverdag og studium. Det sikrer, at de, der sidder med
viden om, hvad der fungerer lokalt, kan blive spurgt til råds og gøre deres viden gældende. Dette er vigtigt,
da der alt for sjældent bliver taget hensyn til lokale forhold fra centralt hold.

Det er en prioritet for Studenterrådet, at alle studerende har mulighed for indflydelse på deres hverdag, og at
ledelsen i højere grad vælger løsninger, som tilgodeser lokale behov. Studenterrådet mener derfor, at den
brede studenterrepræsentation er afgørende for et universitet, der kan omfavne en stor og forskelligartet
studenterpopulation.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

● At alle studerende kan blive hørt.

● At sikre lokal viden og interesser i relevante beslutninger.

● At sikre, at enhver sag bliver belyst fra alle relevante sider.
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Sammen om demokrati

Studerende er en central del af universitetet, og det er kun naturligt, at studerende skal have indflydelse på
deres hverdag samt på universitetets beslutninger og fremtid. De studerende skal derfor have
medbestemmelse og indflydelse i arbejdsgrupper og udvalg, som nedsættes af universitets-, fakultets- og
institutledelserne. Studenterrådet vil derfor kæmpe for, at der er studerende med i alle relevante fora, og at
studenterrepræsentanterne er udpeget af de studerende. Hvorvidt studerende har indflydelse på hverdagen på
universitetet, hænger i høj grad sammen med universitetets nærdemokrati, og at beslutninger træffes på det
laveste meningsfulde niveau, så tæt på de studerende og medarbejdere, de berør, som muligt. Studenterrådet
vil også kæmpe for, at bestyrelsen tager ansvaret for, at studenterindflydelse og universitetsdemokrati er
velfungerende.

Studenterrådet går således til valg på følgende punkter:

●       Sikring af studenterrepræsentation i alle relevante fora.

●       At beslutninger træffes tættest muligt på de studerende.

●       At sikre studenterindflydelse på alle niveauer af universitetet.

Sammen om et grønnere universitet

Den menneskeskabte globale opvarmning udgør en alvorlig trussel mod hele menneskeheden og kræver
handling så de værste konsekvenser kan afværges. Som en samfundsbærende institution er det vigtigt at
Aarhus Universitet også er sit ansvar bevidst, og bidrager til at løse klimakrisen. Det skal ske både gennem
universitetets uddannelse og forskning, og ved at universitetet internt drives mere bæredygtigt.

Det er væsentligt, at Aarhus Universitet bliver mere bæredygtigt, både som følge af universitetets direkte
bidrag til den globale opvarmning, men ikke mindst som et foregangseksempel til efterfølgelse.

Universitetet er i øjeblikket i gang med at udarbejde en bæredygtighedsstrategi, som skal vedtages i
bestyrelsen. Studenterrådet vil arbejde for, at strategien kommer til at indeholde ambitiøse målsætninger for
CO2-reduktion, og at bestyrelsen løbende tager ansvar for at følge op på strategien og iværksætte de
nødvendige initiativer for at nå målene.

Mere konkret foreslår Studenterrådet en række initiativer, som bestyrelsen kan iværksætte med det samme:

1)     Alle udbudsaftaler fra universitet skal indeholde klima- og miljøklausuler. Når universitetet
f.eks. bygger nye bygninger, renoverer eller vælger leverandører til indkøb foregår dette gennem
udbudsaftaler. Alle disse aftaler skal indeholde bestemmelser om, at varen eller ydelsen skal leve
op til relevante bæredygtighedskriterer.
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2)     Universitetets tjenesterejser skal foretages med tog frem for fly, når det er praktisk muligt.
Internationalt samarbejde er helt centralt for universitetsverdenen, og derfor er det også helt
nødvendigt, at blandt andet forskere med jævne mellemrum rejser rundt i verden. På grund af
flytrafikkens store CO2-aftryk bør flyrejser dog udskiftes med tog, når det er praktisk muligt.

3)     Affaldssorteringen på Aarhus Universitet skal forbedres. Det er væsentligt, at vi bliver bedre til
at genanvende vores begrænsede ressourcer. Desværre er mulighederne for at sortere affald på
universitetet i dag ret begrænsede. Dette skal forbedres væsentligt.

Et vigtigt formål med uddannelse og forskning er, at det udvikler vores samfund og bidrager med løsninger
af væsentlige samfundsproblemer. Derfor er det væsentligt, at universitetsledelsen tager ansvar for at facilite
at universitetets uddannelse og forskning kan bidrage med løsninger til klimakrisen. Det er dog samtidig helt
centralt at værne om den akademiske frihed, således at den enkelte forskers forskningsfrihed bevares, og at
de lokale fagmiljøer, gennem studienævnene, bevarer retten til at bestemme indholdet af vores uddannelser.
Universitetsledelsens opgave er derfor at stille ressourcer til rådighed for grøn forskning og uddannelse, men
aldrig at diktere indholdet af forskning og uddannelse. Dette vil Studenterrådet arbejde for at sikre i
bestyrelsen.

Studenterrådet går således til valg på følgende punkter:

●       Vedtagelsen af en ambitiøs bæredygtighedsstratgi, som bestyrelsen jævntligt følger op på.

●       Alle udbudsaftaler fra universitetet skal indeholde klima- og miljøklausuler.

●       Universitetets tjenesterejser skal foretages med tog frem for fly, når det er praktisk muligt.

●       Affaldssorteringen på Aarhus Universitet skal forbedres.

●       Universitetet skal facilitetere muligheden for grøn forskning og uddannelse, men aldrig diktere
indholdet.

Sammen om kvalitetsuddannelser

Kvaliteten af vores uddannelser har de senere år været presset af nedskæringer og fremdriftsincitamenter.
Begge dele er pålagt universitetet af ministeriet og Folketinget, og de overordnede rammer er dermed ude for
universitetets kontrol. Det er dog stadig universitetet, og dermed bestyrelsen, som bestemmer over
fordelingen og anvendelse af universitetets midler, og den konkrete udformning af fremdriftsregler
bestemmes også af universitetet selv.

Studenterrådet går til valg på, at de interne fremdriftsregler på AU skal lempes mest muligt. Reglerne i form
af aktivitetskrav, maksimale studietider, bestemmelser for førsteårsprøver og tvangstilmelding til specialet er
udformet i 2016, og det er Studenterrådets opfattelse, at reglerne er en overimplementering i forhold til, hvad
der er nødvendigt for undgå en for stor økonomisk straf og opnå de fremdriftsmål, som er fastsat fra politisk
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hold. Derfor kan reglerne med fordel lempes til fordel for de studerendes fleksibilitet, faglighed og trivsel og
uden økonomisk eller politisk omkostning for universitetet.

Roskilde Universitet har for nyligt stort set afskaffet alle sine interne fremdriftsregler blandt andet med
henvisning til, at reglerne var for bureaukratiske og administrativt  omkostningsfulde. Vi mener, at dette bør
tjene som et eksempel til efterfølgelse.

Studenterrådet mener principielt, at fremdriftsreglerne helt bør afskaffes, men vi er meget parate til at
forhandle om alle lempelser og forbedringer af reglerne.

Uddannelseskvalitet sikres og udvikles primært i de lokale fagmiljøer og i særdeleshed gennem
studienævnet, men det er væsentligt, at bestyrelsen sikrer de bedst mulige rammer for dette. Det er blandt
andet bestyrelsens ansvar at sikre tilstrækkelige midler til et fornuftigt antal undervisningstimer og en
ordentlig forskningsdækning af vores uddannelser i form af fastansatte forskere tilknyttet undervisningen.
Det er ikke nogen nem opgave, den pressede økonomi taget i betragtning, men ikke desto mindre vigtigt.

De sidste år har der været eksempler på at fakulteter, på trods af nedskæringer, har lavet overskud i forhold til
det budgetterede som følge af overdreven forsigtighed og større nedskæringer, end hvad der var nødvendigt.
Det er meget uheldigt, og det er vigtigt, bestyrelsen tager ansvar for at sikre, at alle de tilgængelige
ressourcer bliver anvendt på at understøtte vores uddannelser. Ligeledes råder Aarhus Universitet over en
stor egenkapital. Dele af denne kan også anvendes aktivt på investeringer til gavn for uddannelse og
forskning fremfor at stå passivt hen.

Studenterrådet vil dermed i bestyrelsen arbejde for at flest mulige ressourcer rent faktisk bliver gjort
tilgengængelig for og anvendt i de lokale fagmiljøer.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

●       Fremdriftsreglerne tages op til revision og lempes mest muligt.

●       Der arbejdes for, at flest mulige ressourcer reelt bliver afholdt til uddannelse og forskning.

Sammen om det gode studiemiljø

Et godt studiemiljø er en central forudsætning for en god uddannelse, og for at vi som studerende trives i
vores hverdag. Særligt to tiltag vil have stor betydning for studiemiljøet på Aarhus Universitet i den
nærmeste fremtid: Opførelsen af det nye Campus 2.0 på de gamle hospitalsarealer og opdelingen af fakultetet
Science & Technology i to selvstændige fakulteter.

Campus 2.0

Universitetsledelsen er meget optaget af at optimere udnyttelsen af universitetets kvadratmetre, og dermed
også bygge så få kvadratmetre som muligt i forbindelse med opførelsen af Campus 2.0. Det sker ud fra en
målsætning om “ikke at sætte unødigt mange penge i mursten” og derved spare penge. Det er en sympatisk
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målsætning, men det er dog helt centralt for at sikre et ordentligt studiemiljø, at der er tilstrækkeligt plads til
læsepladser, gruppearbejde, undervisningslokaler, specialepladser, foreningslokaler, lokaler til sociale
aktiviteter med mere. Studenterrådet oplever, at der mange steder på universitetet er problemer med
pladsmangel, og er derfor også bekymret for at Campus 2.0 bliver opført med et for lavt kvadratmeterantal.
Derfor vil Studenterrådet arbejde for i bestyrelsen, at Campus 2.0 får tilstrækkeligt plads til et ordentligt
studiemiljø.

Det bør også være et centralt hensyn ved opførelsen af campus 2.0, at studerende og forskere ikke adskilles,
men at den fysiske indretning fordrer til, at studere og forskere mødes i deres hverdag.

Når fagmiljøer begynder at flytte ind på det nye campus, er det vigtigt med lokal inddragelse og
medbestemmelse i flytteprocessen. Tidligere flytninger af fag har medført store gener for studerende,
forskere og administrativt personale og en oplevelse af at være dårligere stillet efter flytningen. Det bedste
måde at undgå dette er gennem en tidlig og reel inddragelse af det lokale fagmiljø i flytteprocessen.
Studenterrådet vil arbejde for, at bestyrelsen tager ansvar for at sikre dette i forbindelse med indflytningen på
Campus 2.0.

Opdelingen af Science & Technology

I etableringen af to nye fakulteter skal der træffes mange beslutninger, som har direkte indvirkning på de
studerendes hverdag. Det er væsentligt, at beslutningerne om indretning af de nye fakulteter træffes så tæt på
de lokale fagmiljøer som muligt. Som minimum skal ansatte og studerende høres grundigt i alle relevante
beslutninger og helst skal beslutningerne, når det er muligt, også træffes af fagmiljøerne selv. Studenterrådet
vil arbejde for, at bestyrelsen holder de nye fakultetsledelser op på dette og om nødvendigt intervenere, hvis
inddragelsen og medbestemmelsen ikke sikres tilstrækkeligt.

Opbyggelsen af de to nye fakulteter vil i en overgangsfase kræve ekstra ressourcer. Studenterrådet mener, at
universitet fra centralt hold skal inddække de ekstra udgifter, så  midlerne ikke går fra uddannelse og
forskning i overgangsperioden. Eftersom dette vil være en éngangsudgift, er det nærliggende at tage midlerne
fra universitetets egenkapital.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

●       Campus 2.0 skal sikres tilstrækkeligt med kvadratmeter til et ordentligt studiemiljø.

●       Campus 2.0 skal indrettes, så studerende og forskere mødes i hverdagen.

●       Lokal inddragelse og medbestemmelse skal sikres i indflytningen på Campus 2.0.

●       Bestyrelsen skal sikre lokal inddragelse og medbestemmelse i beslutninger omkring
indretningen af de to nye fakulteter.

●       Ekstra udgifter til opstarten af de to nye fakulteter skal afholdes af universitets egenkapital.
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Studenterrådet går til valg på følgende punkter:

●       At alle studerende kan blive hørt.

●       At sikre lokal viden og interesser i relevante beslutninger.

●       At sikre, at enhver sag bliver belyst fra alle relevante sider.

●       Sikring af studenterrepræsentation i alle relevante fora.

●       At beslutninger træffes tættest muligt på de studerende.

●       At sikre studenterindflydelse på alle niveauer af universitetet.

●       Vedtagelsen af en ambitøse bæredygtighedsstratgi, som bestyrelsen jævntligt følger op
på.

●       Alle udbudsaftaler fra universitet skal indeholde klima- og miljøklausuler.

●       Universitetets tjenesterejser skal foretages med tog frem for fly, når det er praktisk
muligt.

●       Affaldssorteringen på Aarhus Universitet skal forbedres.

●       Universitetet skal skal facilitere muligheden for grøn forskning og uddannelse, men
aldrig diktere indholdet.

●       Fremdriftsreglerne tages op til revision og lempes mest muligt.

●       Der arbejdes for, at flest mulige ressourcer reelt bliver afholdt til uddannelse og
forskning.

●       Campus 2.0 skal sikres tilstrækkeligt med kvadratmeter til et ordentligt studiemiljø.

●       Campus 2.0 skal indrettes, så studerende og forskere mødes i hverdagen.

●       Lokal inddragelse og medbestemmelse skal sikres i indflytningen på Campus 2.0.

●       Bestyrelsen skal sikre lokal inddragelse og medbestemmelse i beslutninger omkring
indretningen af de to nye fakulteter.

●       Ekstra udgifter til opstarten af de to nye fakulteter skal afholdes af universitets
egenkapital.
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Bilag 6: Valgbudgettet for universitetsvalget 2019

Bilaget er vedhæftet beskeden, hvor denne udsending har sin gyldighed.
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Bilag 7: Studenterhusfondens Bestyrelse

Studenterhusfonden af 1991’s (herfra forkortet SHF) bestyrelse varetager SHFs virksomhed.

SHF er den største kantinedriver på universitetet og har ligeledes mange aftaler med fredagsbarer.
Derudover står de for driften af Studenternes Hus.

Bestyrelsens arbejde går væsentligst ud på at sikre fondens økonomi og personaleforhold.

Fællesrådet skal vælge 2 medlemmer og minimum 1 suppleant.

Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter forventes at deltage i formøder.

Studenterhusfondens bestyrelse er for dig, som gerne vil forbedre af AUs kantiner samt have
indflydelse på Studenternes hus, og forstår at arbejde med langsigtede problemstillinger og
udviklingspotentiale.

Spørgsmål til SHFs bestyrelse kan rettes til sekratariatsleder Bjoern Schou Madsen
(generalen@sr.au.dk)
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Bilag 8: 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.

Bilag 9: 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.
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Bilag 10: Indsupplering LUPUS
Valg af medlemmer til 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
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.
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