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FÆLLESRÅDSMØDE

Tidsplan frem til det tredje ordinære fællesrådsmøde

Kære Fællesråd.
Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til det tredje ordinære fællesrådsmøde d. 19. september 2019.

Temaet for dette fællesrådsmøde vil være universitetsvalget 2019, så vi er ude i god tid med at forberede os
til den kommende valgperiode. Derfor afholdes en workshop, der skal give jer fagråd muligheden for at
kunne præge Studenterrådets valgskampsgrundlag, samt I vil blive inddraget i diskussionen om valgforbund
og -lister. Ligedes vil I også blive præsenteret for vores opstillede kandidat til Aarhus Universitets bestyrelse.

Udover disse er det også meget vigtigt, at vi får indsuppleret tilstrækkeligt til alle de udvalg og organer, som
har brug for det, så Studenterrådet står stærkt i det kommende semester. Vi skal have fundet en 2. dirigent,
samt indsuppleret til både Den Kritiske Revision og Aktivitetspuljen.

De politiske udvalg som AUPUS, LUPUS og KAMPUS har også brug for nyt blod og gode hjerner til det
kommende semester, så husk at trække alle interesserede medstuderende med til fællesrådsmødet, så de har
mulighed for at kunne komme i berøring med disse vigtige områder og sætte deres præg på dem.

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. 19. september fra 17.30-19.00 før selve
fællesrådsmødet.

Tilmelding (inden tirsdag den 17. september) samt nærmere information om Ny i Fællesrådet sker ved
at kontakte Marie på marie@sr.au.dk. Der vil være mad og drikke til de deltagende.

Tidsplanen frem til det tredje ordinære fællesrådsmøde:
Torsdag den 12.09.2019 - Anden indkaldelse
Torsdag den 19.09.2019 kl. 19.15 - Fællesrådsmødet

Husk at trække alle jeres interesserede medlemmer med, og ikke kun dem, som bærer mandat. Studenterrådet
og Fællsrådet er for alle studerende!

I er altid velkomne med spørgsmål eller andre kommentarer til os, vi vil hjertens gerne hjælpe.

Venlig hilsen
Dirigentinstitutionen:

Chefdirigent 1. dirigent
Jonathan S. Rossen Mads H. Jørgensen
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FÆLLESRÅDSMØDE

Foreløbig dagsorden til 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)

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

(Bilag 1)

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

(Bilag 2)

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

19:15-19:25

2. Sager til behandling I

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

2.2 Indsupplering til Den Kritiske Revision (O+B)

2.3 Indsupplering til Aktivitetspuljen (O+B)

19:25-19:50

3. Pause 19:50-20:00

4.  Workshop om valgkampsgrundlaget (O+D) (Bilag 3) 20:00-21:00

5. Sager til behandling II

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

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

21:00-21:20

5. Meddelelser

3.1 Forretningsudvalget (O)

3.1.1 Politisk konference på Aalborg Universitet

3.2 AUPUS (O)

3.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (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)

21:20-21:50
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3.5 IC (O)

3.5.1 Indsupplering til International Committee (B)

3.6 Fagrådsrunden (O)

3.7 Andre

7. Evt. 21:50-21:55

8. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00
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Bilag 1: Referat af det 2. ordinære Fællesrådsmøde d. 09.05.19

1. Formalia

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Jonathan (chefdirigent), Mads (2. dirigent) Niklas (RIA, mandat), Elisa (MOGENS,

mandat), Kåre (MFSR, mandat), Krestina (Formand), Alexander (FU), Lea (BFU,

mandat), Marie (FU), Lærke (FU), Erik (MFSR, mandat), Sofie (MOGENS), Lars (RIA,

mandat), Mette (statsrådet, mandat), Mille (FU), Pernille (ABC), Christian (ABC),

Rebecca (CC) mandat, Mia (CC), Ellen (CC, mandat), Esben (statsrådet, mandat), Søren

(ABC), Louise (ABC, mandat), Nicholas (OECON mandat), Pernille (ARTS, mandat),

Ida (ARTS mandat), Carina (ARTS rådet, mandat), Jannick (ARTS mandat), Maria

(ARTS mandat), Ditte (ARTS mandat), Tobias (ARTS mandat), Line (ARTS mandat),

Tenna (ARTS mandat), Sidsel (ARTS mandat).

1.2 Godkendelse af referat fra det første ordinære fællesrådsmøde d. 04.04.2019

(O+D+B) (Bilag 1)

24 stemmer for. 0 stemmer blankt. 0 stemmer imod. Godkendt.

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

24 stemmer for. 0 stemmer blankt. 0 stemmer imod. Godkendt.

19:15-19:35
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2. Sager til behandling

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

Jonathan beretter om valget som 2. dirigent. Niklas stiller op som 2. dirigent og fortæller

om sit kandidatur.

24 stemmer for. 0 stemmer blankt. 0 stemmer imod. Niklas er valgt.

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

De kritiske revisorer kommer med deres kommentarer og bemærkninger omkring det.

Rigtig glade for at have modtaget et øjebliksbillede af hvordan DSFI budgettet ser ud.

Overordnet ser det fint ud. Men dog kritisk overfor om man kan få 100.000,- i

sponsorater. Krestina fortæller om vanskeligheder med sponsorater, men at det dog

stadig kan lade sig gøre og at der kommer revideringer af budgettet løbende.

Kåre: Forvirret over DSFI. Burde være penge til aktivitetspuljen fremfor DSFI.

Krestina: Årsagen til at der samlet bliver et underskud er primært pga. højere udgifter til

sikkerhed. Vi skal også genforhandle rammerne med AU.

Carina: ARTS rådet vil gerne fremlægge en lille idé. Man har skrevet i servicestrategi

ang. DSFI at ekstra penge udover de 50.000,- går til specifikke ting. Måske samme idé

med studiemessen.

Line: Vigtigt at følge servicestrategien, og vigtigt også at ændre den hvis den ikke er

retvisende.

Ændringsforslag fra MFSR:

5 stemmer for. 1 stemmer blankt. 16 stemmer imod. Ikke godkendt

Selve forslaget

21 stemmer for. 1 stemmer blankt. 1 stemmer imod. Forslaget er vedtaget.

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

Krestina præsenterer ændringsforslaget til statutten.

BSS (Esben) præsenterer deres ændringsforslag.

19:35-20:00
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ARTS (Sidsel) præsenterer deres ændringsforslag.

ARTS vil stemme imod BSS forslag fordi det ikke står hvornår arbejdsplanen skal være

klar.

Kåre: På ST formødet er vi ærgerlige over at vi ikke rigtig havde hørt noget om det

inden og at processen ikke var optimal. Hvis man havde talt om dem før, kunne man

have kommet ændringsforslaget i møde.

Line: Grundlæggende enig med Kåre, men stemmer imod (ARTS) da vi også er

ærgerlige over processen. Også ærgerligt at mødet så vil være under eksamensperioden.

Krestina: Helt enige i BSS forslag. Tager på vores kappe at vi ikke har været gode nok

til at inddrage fagrådene. Det har tidligere været et problem med datoen for mødet, det

bliver hårdt men det burde være blevet gjort tidligere.

Elisa: Enig med Esben, problematisk at det er lige efter univalget. Det giver en skæv

arbejdsfordeling.

Line: Fællesrådet skal have lov til at stille så mange ændringsforslag som muligt, og

derfor mening med en god proces, så man undgår for mange ændringsforslag.

Krestina: Det er taget til efterretning. Ift. Elisas bekymring, så er det også en diskussion

vi har haft, men i virkeligheden vil det stadig være bedre at have det i efteråret.

Ændringsforslag 1:

12 stemmer for. 1 stemmer blankt. 10 stemmer imod. Vedtaget

Ændringsforslag 2:

22 stemmer for. 1 stemmer blankt. 0 stemmer imod. Vedtaget.

Den samlede pakke 1:

Særlige regler gælder for flertal: 2/3 skal stemme og mandater fra mindst tre fakulteter.

Både ÆF1 og ÆF2 er en del af pakken

10 stemmer for. 1 stemmer blankt. 12 stemmer imod. Pga. reglerne om at tre

hovedområder skal repræsenteres er pakken ikke vedtaget.
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3. Pause 20:00-20:10

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

Mads beretter om de forskellige workshops
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5. Meddelelser

3.1 Forretningsudvalget (O)

Krestina beretter om SPOT og den gode feedback vi fik fra barcheferne. Snart FT

valgdebat over i Stakladen.

Kampagne til studiestart omkring krænkelser.

Måske ekstraordinært fællesrådsmøde i august.

Sommerfest d. 22 juni.

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)

ABC: Fokus på de nye studerende og valgfagsdagen.

ARTS rådet: Afholdt en fagsrådsaften med frivillighed og sociale medier på

programmet. Møde omkring studiestarten næste onsdag. Tre kampagner omkring det

gode studieliv på universitetet. Instagram konkurrence og i gang med at lave en podcast.

BFU: Snakket om opsplitning af ST og har afholdt stormøde. Rigtig godt møde.

Høringssvar og møde med rektor. Afholdte foredag med en retsmediciner – der kom

mange flere end de havde regnet med.

CC: Godt i gang med events. Gang i SoMe og instagram.

MFSR: Ny kasser for nyligt og fokus på ST opdelingen. Kontaktet tutorforeningerne for

at kunne lave noget ”reklame”

MOGENS: Fået MOGENS t-shirt. Virksomhedsoplæg hvor der kom rigtig mange

deltagere. CAMPUS 2.0 møder og ST opdelingen. Nyt bestyrelsesmedlem.

OECON: Ikke så meget nyt, men den gyldne pegepind fredag d. 10 maj. Fokus på de

mange holdtimer og hvordan undervisningen fungerer der.

21:10-21:50
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RIA: Nye rabataftaler.

Statsrådet: Kigget meget på kandidatuddannelse og hvordan den bliver ved med at være

fleksibel og med meget valgfrihed. Også kigget på læsegrupper og hvad det betyder for

frafald. Faglig Dag inviteret til DJØF fagpris.

Psyk rådet: Kede af at de ikke kan være her men ramt af eksamensstress.

3.7 Andre

3.8 Forretningsordenen for Forretningsudvalget (O) (Bilag 9)

7. Evt.

Sidsel: rigtig glade for at høre at der kommer en evaluering på SPOT.

Ny sekretariatsleder – del gerne opslaget og ansøg. Frist d. 20. maj

21:50-21:55

8. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00
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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: Workshop om valgkampsgrundlaget
Valgkampsgrundlaget, der beskriver hvad Studenterrådet går til valg på til universitetsbestyrelsen, skal snart

ligge klar. Valgkampsgrundlaget udarbejdes af valgkommission i samarbejde med bestyrelseskandidaterne og

de politiske udvalg. Vi vil dog gerne sikre en bred forankring og inviterer derfor igen Fællesrådet til at

bidrage med arbejdet.

Fællesråd har tidligere, før sommer, kommet med forslag til indhold af valgkampsgrundlaget. Nu ligger

formen på grundlaget dog mere fast og vi vil derfor gerne have mere konkrete forslag til indholdet af de

enkelte afsnit.

Medlemmerne af Fællesrådet kan vælge mellem tre grupper som beskæftiger sig med tre forskellige

afsnit/temaer. Hver gruppe har tovholdere som kan rammesætte temaet og samle op på diskussionen.

Hav gerne med i jeres overvejelser at det der fremhæves i valgkampsgrundlaget skal være sager som kan

rejses i bestyrelsen.

De 3 temaer er:

● Klima / Grøn omstilling

○ Hvordan kan AU blive mere bæredygtigt i sin drift?

○ Hvordan (og skal) klima inddrages i uddannelse og forskning?

● Lærings- og studiemiljø, herunder særlig fokus på:

○ Campus 2.0: indretning campus og flytning af fag

○ Opdelingen af ST

● Uddannelseskvalitet fx:

○ Forskningsdækning

○ Timetal

○ Finansiering

○ Erhvervsretning
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Bilag 4: Liste- og valgforbund til universitetsvalget

Valgkommissionen skal jf. statuttens §36 stk. 3 forelægge forslag til liste- og valgforbund til godkendes af
Fællesrådet. Det vil sige at Fællesrådet skal beslutte hvordan Studenterrådet skal stille op til
universitetsvalget.
Studenterrådets opstilling til universitetsvalget drejer sig om opstillingen til universitetsbestyrelsen. Til
valgene til de Akademiske Råd og studienævn er det fagrådene selv der stiller op og beslutter hvordan dette
skal. Som noget nyt skal der ved valget til bestyrelsen i år kun vælges én kandidat for en toårig periode.

Opstillingen til universitetsbestyrelsen kan overordnet ske på to måde og valgkommissionen vil bede
Fællesrådet om at vælge hvilken af de to opstillingsformer Studenterrådet skal anvende:

1) Opstilling i et større valgforbund med spidskandidatlisten samt et antal fagrådslister ´

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

Ved opstillingsformen med et valgforbund med fagrådslister vil det være op til fagrådene selv at bestemme
om de opstiller en liste og hvordan den skal sammensættes. Opstillingsformen mister dog lidt sin mening
hvis kun få fagråd stiller en liste, så det er værd at inddrage dette i Fællesrådets overvejelse om valget af
opstillingsform.

Fordele og Ulemper ved de to opstillingsforme
For at give det bedste grundlag for beslutning beskrives i det følgende de umiddelbare fordele og ulemper
ved de to opstillingsforme. Listen må ikke anses for udtømmende.

Opstilling i et større valgforbund med spidskandidatlisten samt et antal fagrådslister
Fordele:
- Illustrerer Studenterrådets struktur hvor de forskellige fagråd tilsammen udgør Studenterrådet, og viser
samtidig at Spidskandidaten ikke bliver valgt ind på et personligt mandat men som repræsentant for
Studenterrådet og fagrådene.
- Giver stemmer til Studenterrådet fra studerende som ikke har sat sig videre ind universitetsvalget, men
som kender og stoler på deres lokale fagråd og derfor stemmer på dem.

Ulemper:
- Risiko for at gøre valgsystemet uoverskueligt. Valgforbundet kan være mere kompliceret at forklare
samtidig med at valgsystemet rent teknisk/grafisk ikke er super godt og de mange lister kan derfor virke
uoverskueligt.
- Risiko for at en fagrådsliste ”springer” valgforbundet, dvs. at hvis en fagrådsliste opnår flere stemmer
end spidskandidatlisen vil det være den øverste kandidat på fagrådslisen som bliver valgt til bestyrelsen.
Risikoen for dette er væsentligt mindre når der kun en 1 plads på valg mod de 2 tidligere, men det er stadig
vigtigt at der arbejdes for at sikre flest muligt stemmer på spidskandidatlisten.
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- Opstillingsformen har tidligere været underlagt kritik fra vores modstandere til valget, som hævder den
udelukkende anvendes for at skaffe flest mulige stemmer fra uvidende studerende. Vores modstandere har
dog selv anvendt lignende opstillingsformer ved flere lejligheder.

Opstilling på én prioriteret liste med spidskandidaten samt et antal suppleanter
Fordele:
- Simpel og overskuelig. Kan være lettere at forklare og valget fremstår mere overskueligt i valgsystemet
(der er dog ingen garanti for at andre ikke opstiller flere lister).
- Ingen risiko for at andre lister ”springer” valgforbundet (der er dog stadig en teoretisk mulighed for at
en suppleant springer listen, men denne er meget lille da listen kan prioriteres, således at spidskandidaten
modtager alle listestemmerne udover sine personlige stemmer).

Ulemper:
- Risiko for at miste stemmer fra studerende som ikke har sat sig ind i universitetsvalget. Og særligt
risikoen for at miste stemmer til vores modstandere hvis disse ”opstiller lokalt”.
- Gør det sværere at vise ”den lokale tilknytning” til fagråd/det lokale fagmiljø og Studenterrådets
struktur.
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Bilag 5: Præsentation af Studenterrådets spidskandidat til Aarhus

Universitets bestyrelse

Kære fællesråd!

Jeg hedder Hanna-Louise (Hanni) og studerer statskundskab på kandidaten. Derudover er jeg nuværende
næstformand for Studenterrådet indtil foråret, hvor jeg forhåbentlig indtræder i bestyrelsen for en toårig
periode.

Jeg har siddet i studienævnet som næstformand og i Uddannelsesforum på BSS i to år og er for nyligt valgt
som studenterrepræsentant i Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) på BSS.

Jeg er af Valgkommissionen blev valgt som Studenterrådets spidskandidat til bestyrelsesvalget og takker
mange gange for tilliden! Vi står i en lidt sej periode, hvor bølgerne går højt, og modstanderne ofte er over
stregen, og det er derfor mit håb, at vi kan få stablet den bedste, stærkeste og tryggeste valgkamp på benene
for os alle under hovedtemaet #Sammenomfællesskabet.

Jeg glæder mig til at lave et rigtig fedt universitetsvalg sammen med jer og komme ud og besøge jer!
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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.

Spørgsmål kan rettes til Ditte på Ditte@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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FÆLLESRÅDSMØDE

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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