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Tidsplan frem til det 5. ordinære fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.
Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til femte og sidste ordinære fællesrådsmøde d. 28. november 2019.

På årets sidste fællesrådsmøde kommer der til at være masser at se til. Vi skal evaluere både DSFI,
Universitetsvalget 2019, kigge på budget og statutændringer. Men der er mere endnu, vi får fint besøg fra
Universitetsdirektør Arnold Boon, hvor der vil være et fokus på Aarhus Universitet og bæredygtighed. Vi
skal herefter godkende mødekalenderen for næste år, samt nedsætte et kommissorieudvalg.
Dirigentinstitutionen vil anbefale, at man skriver tilbage, hvis man har spørgsmål om sidstnævnte, da vi
håber på hurtigt at kunne vælge folk fra deres respektive hovedområder.

På nuværende tidspunkt er alle bilag indkommet og ligeledes er fristen for indsendelsen af ændringsforslag
til statutten overskredet. Hav dog diskuteret alle relevante punkter igennem, således at vi kan føre en
fornuftig diskussion forud for beslutningerne.

Der er som altid mulighed for indsupplering i vores udvalg så 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.

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. Der er naturligvis mad til Ny i Fællesrådet
Tilmelding (inden tirsdag den 26. kl. 16.00) samt nærmere information om Ny i Fællesrådet sker ved
at kontakte Marie Dall  på Marie@sr.au.dk

Husk at dette møde uofficielt starter kl.18.00 da vi har fællesspisningen i forbindelse med sidste
fællesrådsmøde, så husk at kom forberedte til lidt ekstra hygge!

Tidsplanen frem til det 5. ordinære fællesrådsmøde:
28. november 2019 - Femte 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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Foreløbig dagsorden til 5. ordinære Fællesrådsmøde d. 28.11.2019
Torsdag d. 28.11.19 kl. (18.00)  19:15-22.00, Studenternes Hus, Richard Mortensen stuen / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

0. Fællesspisning i fejring af året der er gået

0.1 Uofficiel mødestart med fællesspisning i anledning af årets sidste fællesrådsmøde

18.00-18.50

1. Formalia

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

1.2 Godkendelse af referat - 4. ordinære fællesrådsmøde d. 24.10.2019 (O+D+B)

(Bilag 1)

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

18:50-19:00

2. Sager til behandling I

2.1  Evaluering af Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag [DSFI] (O+D) (Bilag 2)

2.2 Besøg af Arnold Boon, Universitetsdirektør for Aarhus Universitet  (O+D)

19:00-20:10

3. Pause 20:10-20:20

4. Sager til behandling II

4.1 Evaluering af Universitetsvalget 2019 (O+D)

4.2 Budget Rådsåret 2020 (O+D+B) (Bilag 3)

20:20-21:20

5. Pause 21:20-21:30

6. Sager til behandling III

6.1 Mødekalender for rådsåret 2020 (O+B) (Bilag 4)

6.2 Indstillinger til Studenterfonden af 1963 (O+B)

6.3 Nedsættelse af kommissorieudvalget 2019-2020 (O+B) (Bilag 5)

6.4 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 6)

21:30-21:45

7. Meddelelser

7.1 Forretningsudvalget (Skriftlig O)

7.2 AUPUS (Skriftlig O)

7.3 KAMPUS (Skriftlig O)

7.4 LUPUS (Skriftlig O)

7.5 International Committee (Skriftlig O)

7.6 Fagrådsrunden (O)

21:45-21:50
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7.7 Andre (O)

8. Evt. 21:50-21:55

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

5
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Bilag 1: Referat af det 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 19:15-19:30
1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Jonathan (Chefdirigent), Mads (1. dirigent), Bjørn (Sekretariatsleder), Nicolas (Oceon) M, Mia (CC) M, Tea
M, Thomas (BFU) M, Erik (MFSR) M, Sofie (MoGens) M, Lærke (FU), Alexander (FU) M for ABC, Hanni
(FU), Krestina (FU), Marie (FU) M for Jurarådet, Niklas (FU) M, Erik (FU), Helle (ABC) M, Jannik (Arts)
M, Ida (Arts) M, Puk (Arts) M, Sissel (Arts) M, Ditte (Arts) M, Tenna (Arts) M, Anders (Stats) M, Anders
(Stats) M, Peter  M, Kasper (MFSR), Simon (MFSR) M, Erik (MFSR) M, Hans (MFSR) M, Erik (MFSR),
Rune (MFSR), Rasmus (MFSR) M, Jes (MFSR), Victor (RIA) M, Søren, Line (ABC), Daniel (ABC), Emil,
Tea (CC) M, Mia (CC), Wiebke (IC).

Der er quorum.

1.2 Godkendelse af referat - Ekstraordinært fællesrådsmøde d. 22.08.2019 (O+D+B)
Referatet er godkendt.

1.3 Godkendelse af referat - 3. ordinære fællesrådsmøde d. 19.09.2019 (O+D+B)
Referatet er godkendt.

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)
Referatet er godkendt

2. Sager til behandling I

2.1 Valg til 2. dirigent (O+B+D) (Bilag 3)

Jonathan orienterer om behovet for en 2. dirigent.

Der er ingen opstillinger.

2.2 Evaluering af Studiemessen (O+D) (Bilag 4)

Bjørn orienterer om spørgsmålene, og repræsentanterne fra fagrådene kommer med input.

2.3 Universitetsvalget 2019

2.3.1 Valgkampsgrundlaget for Studenterrådet ved Aarhus Universitet (O+D)
(Bilag 5)

Mads orienterer om valgkampsgrundlaget.
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Det er med fokus på arbejdet i universitetsbestyrelsen. Det gennemgående tema er ”Sammen om”

Det første punkt er sammen om fællesskab. Det omhandler studenterrådets organisering, der gør, at vi
repræsenterer alle studerende på AU, og at beslutningerne tages lokalt, hver gang det er muligt.

Det næste afsnit er demokrati og studenterindflydelse – de studerende skal have indflydelse på deres egen
hverdag. Vi ønsker indflydelse på alle niveauer af AU.

Det tredje afsnit er ”Et grønnere universitet”. Det handler om, hvad vi kan gøre på AU for at blive mere
bæredygtige. Vi sidder allerede med i arbejdet, men vi vil gerne kæmpe for et mere ambitiøst mål.

Det fjerde og sidste afsnit er kvalitet. Det omhandler flere punkter. Vi vil gerne arbejde for at
fremdriftsreglerne bliver lempet. Næste punkt omhandler AU’s økonomiske tilstand og dertilhørende
nedskæringer på specifikke studier. Nogle studier har derfor valgt at spare. Vi ser gerne, at midlerne er ude på
studierne og bliver brugt. Derudover vil vi gerne arbejde for mere plads på Campus 2.0, og at bygningerne er
indrettet således forskere og studerende kommer hinanden ved. Sidste punkt omhandler opdelingen af ST, og
at bestyrelsen holder de nye institutledere op på at inddrage de studerende.

Der åbnes op for spørgsmål.

Arts har spørgsmål til Campus 2.0. Det omhandler formuleringen, der kan forstås som, at det kun omhandler
dem, der skal flytte til det gamle AUH. En mulighed kunne være at omtale alle, der skal flytte (også
Katrinebjerg). Derudover en specificering af ordet ”bæredygtighed”, så man ikke er i tvivl om, at der er tale
om miljømæssig bæredygtighed.

MFSR har spørgsmål til formuleringen af indflydelse, og hvorvidt det er tale om ”dobbeltkonfekt”. Og
inddragelsen af de studerende ved opdelingen af ST.

MFSR har yderligere spørgsmål til den specifikke grænse for, hvornår man skal tage tog i stedet for tog.

Der bemærkes, at der skal tales specifikke bæredygtige tiltag på næste fællesrådsmøde.

2.3.2 Valgbudget for universitetsvalget 2019 (O) (Bilag 6)

Der orienteres om valgbudgettet.

Der opfordres til, at man fremadrettet sender det forrige budget med for opklaring.

2.3.3 Universitetsvalgsaktivitet (O+D) 19:30-20:50

Marie orienterer om aktiviteten, og den sættes i gang.

3. Pause 20:50-21:00
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4. Sager til behandling II 21:00-21:15

4.1 Valg til Studenterhusfondens bestyrelse (O+D+B) (Bilag 7)
Emil orienterer om Studenterhusfonden.

Emil, Niklas og Puk stiller op og beretter skiftevis om deres kandidatur.

Hanni og Krestina stiller op som stemmetællere og bliver valgt.

Puk og Emil vælges ind

Niklas vælges som 1. suppleant

5. Meddelelser
5.1 Forretningsudvalget (O)
5.1.1 Danmarks Studerendes Fællesråd (DSF) - Politikkonference (O)
Krestina orienterer om Politikkonference. Det er weekenden efter valget. Hvis man vil med, må man gerne
sende en mail til Erik fra FU.

5.1.2 Begivenheder for udvalg på sociale medier(O)
Efter aftale med udvalgslederne, lægges informationer om udvalgsmøder op på Facebook i SR Social. Det er
en prøveperiode, der tages op til næste fællesrådsmøde.

5.2 AUPUS (O)
Niklas orienterer

5.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 8)
Peter (Statsrådet), Sofie (MoGens), Kasper (MFSR), Peter (MFSR) Puk (Arts) stiller op og bliver valgt.

5.3 KAMPUS (O)
Erik orienterer

5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 9)
Der er ingen opstillinger

5.4 LUPUS (O)
Alexander orienterer

5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 10)
Der er ingen opstillinger

5.5 International Committee
Wiebke orienterer
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5.5.1 Indsupplering til International Committee
Der er ingen opstillinger

5.5 Fagrådsrunden (O)
Fagrådene orienterer

5.6 Andre (O)
Dirigentinstitutionen orienterer om, at der til næste fællesrådsmøde vil blive sendt en liste ud vedrørende,
hvor mange mandater de forskellige råd er berettiget til. Man må gerne se tallene igennem, for at se om det
passer. Der skal ydermere foretages en statusændring vedrørende antallet af fakulteter.

6. Evt.

Marie tager billeder til coverbilledet på facebook.
7. Mødeevaluering (uden for referat)
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Bilag 2: Baggrundspapir for evaluering af DSFI

NB! Bilaget har ændret sig siden den oprindelige udsending d. 21.11.19. Sidste opdatering er
fra d. 22.11.19 kl. 14.00 og er det gældende bilag for punktet.

Baggrundspapir

Følgende er en overordnet beskrivelse af Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag(DSFI) samt
nedslagpunkter i evalueringen fra 2019. Informationerne er vedlagt for at skabe en meningsfuld
debat vedrørende DSFI’s værdigrundlag. Informationerne vil derfor ikke blive diskuteret, men der
opfordres til at eventuelle spørgsmål bliver rettet til Holger på event@sr.au.dk forud for mødet, så
de kan adresseres rettidigt enten før eller under mødet.

DSFI generelt

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag er sammen med Kapsejlads det største studenterdrevne
arrangement i Aarhus og huserede i 2019 ca. 22.000 besøgende gæster målt over hele dagen. DSFI
er afholdt i et samarbejde mellem Studenterrådet ved Aarhus Universitet og Aarhus
Universitetssport, med formål om at fremme social forhold for studerende ved musik, fest og idræt.
DSFI er også et arrangement som sætter fokus på at skabe fællesskab blandt de nystartede
studerende, hvorfor datoen er placeret kort efter studiestart.

DSFI 2019

Overordnet er min vurdering at Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 2019 var en succes. For
første gang i et stykke tid var vi heldige med vejret, da vi næsten slap for regn hele dagen. Vi
opnåede blandt andet et besøgerantal på 22.000 i løbet af dagen, hvilket er omkring det samme som
i 2018. Generelt virkede gæsterne rigtig tilfredse, og stemningen var rigtig positiv dagen derpå.

DSFI slog i 2019 omsætningsrekord grundet rigtig godt salg i barerne, ekstra bevillinger fra AU til
bæredygtighed samt ekstra indtægter fra sponsorater i form af Magistrenes A-Kasse og Djursland
Bank.

Udgiftssiden steg dog i takt med omsætningen. Primært er dette et resultat af omkostninger ved
ekstra indkøb af drikkevarer, stigning i forplejning i løbet af ugen op til DSFI, samt ekstra
omkostninger ved bæredygtige tiltag. Dog er det primære problem en stadigt stigende omkostning
forbundet med sikkerhed, som er et krav fra myndighederne til afholdelse af arrangementet.

DSFI forsøgte sig i 2019 med flere nye bæredygtige tiltag. Først og fremmest et genbrugssystem af
plastikkopperne ved salget af drikkelse i barerne. Overordnet set blev implementeringen af et
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genbrugssystem en stor succes, da 24.458 af kopperne blev leveret retur til baren, omkring 75% af
de kopper som blev udleveret. Udover dette lavede vi en større implementering af
affaldshåndteringen, som fungerede godt efter omstændighederne. Der er dog stadig klare
forbedringsmuligheder at spore, men det har efter min mening været en rigtig god start på et mere
bæredygtigt DSFI.

Den frivillige bemanding var i 2019 omkring 400 personer, hvilket er ca. det samme antal som i
2018. Med DSFI’s voksende størrelse er frivilligantallet dog presset til at skulle opnå mindst 400
frivillige, hvorfor man skal være tidligt ude og på dupperne hvad angår dette punkt.

Regnskab for 2018 og 2019 vedlagt forneden

Regnskab DSFI 2018
Det skal bemærkes af fællesrådet, at budgetterne
ikke er 1:1 sammenlignelige grundet forskellige
notationsformer og budgetteringer for de
ansvarshavende.

Indtægter Budget 2018 Regnskab 2018

Tilskud fra AU 582,000 582,000.00

Deltagerbetaling, idræt 27,000 29,597.00

Omsætning barer 950,000 732,440.00

Sponsor, drikkevarer 120,000 120,000.00

Øvrige indtægter 177,000 116,595.00
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I alt 1,856,000 1,580,632

Udgifter Budget 2018 Regnskab 2018

Drikkevarer 505,000 488,315.00

Diverse bar 8,725 4,870.00

Sikkerhed 95,275 94,392.00

Pladsen 279,175 275,575.00

Musik 579,500 520,736.00

Aktiviteter 92,400 70,707.00

Dankort 55,900 51,362.00

Frivilligpleje 70,150 57,468.00

Kommunikation 19,200 16,167.00
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AUS 2,000 0.00

Løn 38,000 31,951.00

Hensat uforudsete udgifter 20,750 7,681.00

I alt 1,766,075 1,619,224

Nettoresultat 89,925
-

38,592

Overskudsdeling AUS 44,963

-
19,2
96

Regnskab DSFI 2019

Indtægter

Tilskud fra AU 330.000
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Omsætning, barer 966.300

Sponsor drikkevarer 120.000

Deltagerbetaling idræt 22.200

Øvrige indtægter 178.400

I alt 1.616.900

Udgifter

Sikkerhed 161.200

Barer 675.200

Musik og aktiviteter 380.100

Løn og frivilligpleje 155.300

Pladsen 337.500

Kommunikation 24.400

I alt 1.734.500

Udgifterne er afrundet til nærmeste 100.

Nettoresultat: -116.809

Overskudsdeling AUS: -58.404
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Bilag 3: Budget for Rådsåret 2020

Forslag til budgettet er vedhæftet mailen hvor denne udsending har sin gyldighed.

Notat vedr. budgetrevision

Ændringsforslag er angivet med gult

1) Vi foreslår, at de 25.000 til Uddannelsesalliancen deles op således, at den fremadrettet vil have
5.000 til rådighed.

Dette frigiver 20.000, hvoraf 6.000 vil gå til løn til dirigenterne, og de resterende 14.000 flyttes over
i universitetsvalget.

Begrundelsen er, at midlerne allokeret til Uddannelsesalliancen ikke er blevet brugt i 2018 og 2019.
Der er tidligere blevet fremsat et ønske om, at dirigenterne modtager vederlag for deres arbejde,
og midlerne til Uddannelsesalliancen ville kunne bruges her. Resten ville gå til budgettet til
universitetsvalget, der i 2018 blev nedjusteret i forbindelse med ændringen af valgreglerne.

Vi ønsker stadig at være en del af Uddannelsesalliancen og beholder derfor 5.000 til den. Det
vurderes, at Kampus ville kunne bistå med midler, hvis behovet opstår i 2020.

2) Vi foreslår, at man fordeler de 14.500 ligeligt blandt de fire udvalg fremadrettet.

Begrundelsen er, at man fra Forretningsudvalgets side ønsker at anerkende IC som et udvalg på
lige fod med Kampus, AUPUS og LUPUS, på baggrund af IC's gode arbejde i 2019, hvor de
markant har udvidet deres aktiviteter.
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Bilag 4: Fællesrådets mødekalender for rådsåret 2020

Dirigentinstitutionen foreslår som udgangspunkt denne mødekalender for rådsåret 2020. Den tager
udgangspunkt i det forgangne rådsår og de begivenheder, der kommer til at påvirke Fællesrådet og
Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Der er ligeledes kigget på tiden mellem de enkelte fællesrådsmøder
således at dirigentinstitutionen har mulighed for at indsamle relevante bilag i god tid og forberede
udsendelserne.

Som udgangspunkt holder vi alle fællesrådsmøder på en torsdag og med minimum en måneds mellemrum
mellem møderne. Hvis der fra fagrådenenes side ønskes nogen ændringer, bedes man venligst først henvende
sig til Dirigentinstitutionen på Dirigent@sr.au.dk så der kan tages en samtale om ændringens karakter, og
hvorvidt dette skal præsenteres for Fællesrådet.

Konstituerende fællesrådsmøde: Torsdag den 20. februar

Første ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 2. april

Andet ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 7. maj

Tredje ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 17. september

Fjerde ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 22. oktober

Femte ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 26. november
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Bilag 5: Kommissorieudvalget
Om Kommissorieudvalget

Statutten foreskriver, at der på sidste ordinære fællesrådsmøde nedsættes et kommissorieudvalg.

Kommissorieudvalget udarbejder forslag til kommissorier til politiske udvalg for det kommende rådsår. At

sidde i Kommissorieudvalget er således en oplagt mulighed for at præge de politiske udvalgs retningslinjer

for det kommende rådsår. Fællesrådets repræsentanter vil få selskab af repræsentanter fra udvalgene m.fl.

hvorfor kendskab til alle udvalg ikke er et krav.

Kommissorieudvalget forventes at udføre sit arbejde i perioden december til og med primo februar.

Kommissorieudvalget skal repræsenteres af 3 medlemmer valgt af Fællesrådet fra 3 forskellige

hovedområder.

Statuttens bestemmelser:

§ 31
Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på sidste møde inden næste konstituerende Fællesrådsmøde.
Der vælges følgende medlemmer til Kommissorieudvalget.
● 1 medlem af Dirigentinstitutionen, som agerer formand og står for at lede udvalget og sikre statutten. Der
tilstræbes valg af et erfarent medlem.
● 1 medlem af forretningsudvalget, som agerer i en koordinerende rolle og står for at sikre udvalgets arbejde.
Der tilstræbes valg af et medlem, som har en passende balance mellem erfaring og mulighed for at
genopstille.
● 1 medlem fra hvert af de Politiske udvalg. Disse medlemmer står for at videregive erfaringerne fra sidste
rådsår.
● 3 valgt af Fællesrådet. Disse medlemmer står for at sikre FR’s interesser.
Minimum 3 valgområder skal være repræsenteret i Kommisorieudvalget.

§ 32

Kommissorieudvalget er ansvarlig for at udarbejde forslag til kommissorier for det næste rådsårs ønskede

udvalg samt at sikre kontinuitet i de politiske udvalg, Kommissorieudvalget nedsætter.

Stk. 2

Kommissorier skal minimum indeholde sagsområde, beføjelser, arbejdets omfang samt krav til

sammensætning.
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Bilag 6: Statutændringer vedr. ændringer i AU’s sammensætning

På baggrund af opdelingen af fakultetet Science and Technology [ST] blev Dirigentinstitutionen nødt til at
revidere statutten for mulige passager, hvor antallet af fakulteter på Aarhus Universitet blev nævnt. Det
foreligger heldigvis sådan, at vi i de fleste tilfælde anvender betegnelsen ‘hovedområder’ når det kommer til
repræsentation i Fællesrådet.

Dog er der en enkelt gang benyttet udtrykket ‘fakultet’ i forbindelse med Appendiks A
Fællesrådets Mandatfordeling, Valgområder og Valgkredse.
Derfor stiller Dirigentinstitutionen et ændringsforslag for 1) at rette brugen af dette ord, så vi udelukkende
benytter os af hovedområder som i resten af statutten og 2) tage ændringen i antallet af fakulteter med
statutten, så den er tidssvarende.

Ændringerne er markeret med fed, understreget og overstreget, så man ikke bliver i tvivl om ændringens
indhold.

Appendiks A
Fællesrådets Mandatfordeling, Valgområder og Valgkredse
Nuværende bestemmelse:
“Mandaterne i Fællesrådet er fordelt på 4 valgområder, et per fakultet, alle bestående af et eller flere fagråd.
Alle fagrådsrepræsentationsområder tildeles mandater pr. 1000 påbegyndt studerende. Alle
fagrådsrepræsentationsområder skal være unikke, således at ingen studerende kan tælles to gange. Hvis der
er uenighed mellem to fagråd om, hvem en gruppe studerende tilhører, kan det indbringes til dirigenterne.
Dirigenterne vurderer, hvilket fagråd de studerende tilhører”

Ændres til
“Mandaterne i Fællesrådet er fordelt på 5 valgområder, et per hovedområde, alle bestående af et eller flere
fagråd. Alle fagrådsrepræsentationsområder tildeles mandater pr. 1000 påbegyndt studerende. Alle
fagrådsrepræsentationsområder skal være unikke, således at ingen studerende kan tælles to gange. Hvis der
er uenighed mellem to fagråd om, hvem en gruppe studerende tilhører, kan det indbringes til dirigenterne.
Dirigenterne vurderer, hvilket fagråd de studerende tilhører”

Motivation: se beskrivelsen ovenfor
Stillere: Dirigentinstitutionen

Det er muligt at stille ændringsforslag til dette, dog skal disse være Dirigentinstitutionen i hænde senest
torsdag d.  21. november kl. 16:00. Ændringsforslag eller spørgsmål skal sendes til Dirigent@sr.au.dk
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 7: Skriftlig orientering IC og indsupplering af medlemmer

Liste over kandidater til IC:

I. Jana Puschmann (Head of Committee)
II. Sergio Acosta

III. Wiebke Stimming
IV. Barbara Hofer
V. Raquel Santos Rodriguez

Alle har været aktive i vores komite i løbet af semesteret, og har været til flere møder.

Skriftlig orientering fra IC:

Vi holder stadig møde hver tirsdag. Vi arbejder med at lave noget content til en engelsk side på sr.au.dk (som
en nødløsning inden det hele bliver oversat). Desuden var vi i løbet af valgugen ude for at finde ud af hvor vi
kan møde internationale studerende, og skabe noget synlighed omkring vores arbejde. Vi var på Moesgaard
og i Nobel – begge steder var der en del internationale.

I dag har vi arrangeret en complaint cafe, hvor vi har inviteret folk ind til at snakke om deres oplevelse som
international på Aarhus Universitet. I næste uge vil vi lukke ned for dette semester, og lave en plan for
hvordan vi kommer godt i gang i næste.

19


