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EKSTRAORDINÆRT FÆLLESRÅDSMØDE

Tidsplan frem til det ekstraordinære fællesrådsmøde

Kære Fællesråd.
Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til det ekstraordinære fællesrådsmøde d. 22. august 2019.

På dette møde vil vi starte ud med at diskutere studiestarten 2019 samt en fælles kampagne på AU, hvor der
efterfølgende vil blive præsenteret en oversigt over begivenhederne i det kommende semester. Fagrådene får
også mulighed for at erfaringsudveksle og modtage materialer fra Studenterrådet.
Herefter vil vi komme ind på de bæredygtige initiativer som Studenterrådet har sat i gang og vil skal
ligeledes også tale om mulighederne for at have en fantastisk fælles fagsrådsbar på DSFI i år.

Vigtigst af alt kommer dog indsuppleringen af et nyt medlem til forretningsudvalget i Studenterrådet ved
Aarhus Universitet.

Indsuppleringen til forretningsudvalget skyldes at Mille er udtrådt, og derfor forekommer der én ledig plads i
forretningsudvalgets sammensætning. Jf. Statuttens §26 stk. 3 kan sådanne indsuppleringer - og dermed
ændringer i FU’s sammensætning -  kun ske med fællesrådets godkendelse, derfor anbefaler vi alle fagråd til
at sende deres mandatberettigede (og andre hvis de har lyst) således, at vi kan opnå quorum.

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

For yderligere informationer og tilmeldelse til spisning efterfølgende, vil Dirigentinstitutionen henvise til
facebook-begivenheden, der er vedlagt mailteksten til denne indkaldelse.

Ønsker du eller dit fagråd et punkt på dagsordenen eller en workshop på fællesrådsmøderne, så er I
mere end velkommen til at kontakte Dirigentinstitutionen via kontaktoplysningerne nederst. Alle er
velkomne til at komme med forslag til fællesrådsmødernes indhold, og det er i Dirigentens sinde, at sørge for
så lige mulighed for at præge fællesrådsmødernes indhold for alle medlemmer af Studenterrådet ved Aarhus
Universitet.

Tidsplanen frem til det ekstraordinære fællesrådsmøde:
Torsdag den 15.08.2019 - Anden indkaldelse
Torsdag den 22.08.2019 kl. 16 - Ekstraordinært fællesrådsmøde

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

Venlig hilsen
Dirigentinstitutionen:

Chefdirigent 1. dirigent 2. dirigent
Jonathan S. Rossen Mads H. Jørgensen Niklas S. H. Knoth

3

mailto:dirigent@sr.au.dk


EKSTRAORDINÆRT FÆLLESRÅDSMØDE

Foreløbig dagsorden til ekstraordinært Fællesrådsmøde d. 22.08.2019
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)

1.2 Nedsættelse af optællingsudvalg (O+B)

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

16:15-16:20

2. Sager til behandling I

2.1 Studiestart 2019

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

2.1.2 Oversigt over efterårets arrangementer (O)

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

16:20-17:20

3. Pause 17:20-17:25

4. Sager til behandling II

4.1 Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (O+D)

4.2 Indsupplering til Forretningsudvalget for Studenterrådet ved Aarhus Universitet

(O+D+B) (Bilag 3+4)

17:25-17:40

5. Meddelelser

5.1 Fagrådsrunden og erfaringsudveksling (O)

17:40-17:50

7. Evt. 17:50-17:55

8. Mødeevaluering (uden for referat) 17:55-18:00
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EKSTRAORDINÆRT FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 1: Studiestartskampagne

En arbejdsgruppe, nedsat af AUPUS, har sammen med AU hen over sommeren arbejdet
på en studiestartskampagne, som skal bidrage til en god studiestart. Vi er nu næsten klar
til at sætte kampagnen i (uni-) søen.
Vi mangler bare én ting, og det er fågrådenes hjælp til at sprede budskabet. I bestemmer
selvfølgelig helt selv, om jeres fagråd vil være med, men det vil være en kæmpe hjælp.

Formålet med kampagnen er at sikre en tryg studiestart og et godt studiemiljø! Den består
af forskellige dele: En række filmsekvenser, plakater, postkort og badges. Ideen er, at
kampagnen både skal fungere generelt i studiestarten og på Danmarks Største
Fredagsbar og Idrætsdag.

Overvej gerne inden fællesrådsmødet:
● Vil vores fagråd være med?
● Hvordan kan vi få delt postkort ud og hængt plakater op?

Vi glæder os til at vise, hvad vi har arbejdet på!

Kh studiestartskampagnearbejdsgruppen
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Bilag 2: Bæredygtige initiativer

Studiemessen
1)     Affaldssortering
Vi kommer til at affaldssortere mere i år, det vil både blive blandt de frivillige, men også ude blandt
gæsterne, hvor vi har flere skraldestativer markeret med forskellige former for affald.

2)     Fødevarer
Standholderne på messen skal i år aktivt vælge, om de ønsker kød i buffeten. I forlængelse af forrige punkt

vil overskydende madaffald blive sorteret. Vi har fortsat vores samarbejde med Matematisk Kantine, der
i år har udfaset skumkrus, hvorfor vi kommer til at benytte bionedbrydelige kopper.

3)     Indkøb
Til standene i Solgården benytter vi pavilloner. Disse har tidligere været billige pavilloner, der ikke
er særlig modstandsdygtige over for vind og vejr. Vi har indkøbt nye pavilloner, der er særdeles
robuste. Ønsket er, at de vil kunne bruges i lang tid, hvormed vi undgår en miljøbelastning gennem
årligt tilbagevendende indkøb af nye pavilloner. Ligeledes har vi nedskaleret antallet af fødevarer for
at undgå madspild.

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag
Vi har søgt om penge fra AU til initiativerne, og har fået bevilliget 30.000 kr.

1)     Affaldssortering
Vi kommer til at sortere langt mere affald i år, dog primært bag barerne og i madboderne, da vi stadig
mangler løsningen på, hvordan vi får gæsterne til aktivt at sorterer deres affald også efter et par øl og med
mange mennesker på pladsen.

2)     Kopper
Vi arbejder lige nu på et samarbejde med Carlsberg omkring genbrugskopper, der kan vaskes og genbruges.

De sidste detaljer skal lige på plads, men umiddelbart er alle positive omkring initiativet. Derudover
kommer vi selv til at indkøbe plastikkopper til drinks, som er lavet af genbrugsplast eller potentielt
biobaseret plast (forklaring på disse to typer og valget mellem dem følger på mødet).

3)     Pantsystem
For at få en effekt på vores valg af kopper og potentielle aftale med Carlsberg, vil der i år blive et
pantsystem på DSFI. Den eksakte udformning af det, er noget de baransvarlige på nuværende tidspunkt er i
fuld gang med at udtænke, men det umiddelbare bud lyder på 5kr. pant pr. kop både drinks og øl, og ved én
kop retur bliver næste drikkevarer dermed 5kr. billigere. De nuværende priser er 25 kr.+pant, det vil altså
ikke give en generel prisstigning fra tidligere år.
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4)     Indkøb
Vi fokuserer i år på at have bedre styr på lageret og det generelle indkøb således, at vi undgår spild og
unødvendigt forbrug. Vores plastikindkøb, poser m.v. vil så vidt muligt blive gjort i biobaseret materiale og
CO2 neutralt. Derudover køber vi år pavilloner, der er af bedre kvalitet, og dermed kan anvendes mange år
frem.

5)     AU sommerfag ’Sustainability’ og cigaretskodder
Vi har i samarbejde med AU givet mulighed for de studerende på sommerfag omkring sustainability at vælge
DSFI som case. Det har været med succes og 3 grupper har valgt at arbejde med DSFI og mere specifikt,
hvordan vi håndtere cigaretskodder. Det er der kommet interessante forslag ud af, som vi arbejder henimod i
samarbejde med de involverede studerende at kunne implementerer i fremtiden.

6)     Elbiler
Dette er arbejde vi er i gang med frem mod 2020. Her har vi allerede nu været i kontakt med en virksomhed,
der hedder Clever, som udlejer elbiler samt formidler kontakt til producenter af netop denne type biler. De er
meget interesserede i samarbejde omkring udlån af elbiler til DSFI.

Tryksager
I forbindelse med tryksager vil vi i fremtiden prioritere at trykke bæredygtigt via et eksternt trykkeri, mens vi
aktivt vil arbejde for at AU’s interne trykkeri bliver bæredygtigt.

Andre idéer?
Vi vil meget gerne have jeres input til, hvordan vi ud over de nuværende initiativer kan blive mere
bæredygtige som Studenterråd!
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Bilag 3: Opstilling til Forretningsudvalget i Studenterrådet ved Aarhus
Universitet

Kære Fællesråd.

Mit navn er Elisa Lund Birch og jeg er 23 år gammel. Jeg studerer molekylærbiologi på mit nu 7.
semester. Jeg ønsker at stille op til Studenterrådets Forretningsudvalg.

Jeg startede i studenterpolitik i mit lokale fagråd (MoGenS), hvor jeg meldte mig ind, fordi jeg
mente at det var en skam, at de ikke reklamerede bedre for deres rigtig fede arrangementer. Så det
ville jeg da lige ordne. Det ene tog det andet, så året efter fandt jeg mig selv som formand for mit
fagråd.

Udover min store kærlighed til MoGenS, så har fællesrådet og nogle af alle de arrangementer som
SR AU foretager sig også grebet mig. Så der skulle ikke meget overtalelse til, da jeg første gang
blev spurgt, om jeg ville være social delegationsleder til PK efteråret 2018, og endnu mindre
overtalelse til PK foråret 2019. Det er en sand fornøjelse hver gang jeg har været med til at hjælpe
med noget studenterpolitisk og herved har kunnet bidrage til det, jeg står inden for, er med til at
skabe et bedre studiemiljø for de studerende.

MoGenS og Studenterrådet har virkelig givet mig en masse energi i min dagligdag, jeg elsker
blæksprutte-rollen og nyder den alsidighed, der følger med. Selv mener jeg, at jeg kunne være en
god tilføjelse til Forretningsudvalget. Specielt samarbejdet med Den Grønne Studenterbevægelse
håber jeg at kunne blive en del af. Da miljø og bæredygtighed er noget, som jeg finder utrolig
essentielt at kunne være med til at give de studerende i deres dagligdag. Da det som studerende kan
være svært økonomisk, selv at bidrage til dette.

Med håb om jeres tillid
Elisa Lund Birch
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Bilag 4: Opstilling til Forretningsudvalget i Studenterrådet ved Aarhus
Universitet

Jeg, Niklas Stoyan Hornbæk Knoth stiller hermed op som nyt medlem af forretningsudvalget i
Studenterrådet.
Gennem årene har jeg som medlem af Fællesrådet set SR udvikle sig. Der er konstant udfordringer
for os studerende i form af nedskæringer mm. som berører os studerende direkte.
Samtidig har vi SR som organisation der hele tiden fornyes og vedligeholdes, hvilket alle er med til.

Hvis jeg bliver valgt vil jeg kunne bidrage med erfaring inden for økonomi(selvom jeg læser til
ingeniør), nye skøre idéer til at gøre SR bedre, samt viden inden for de ingeniørfaglige discipliner.
Pt. Læser jeg på 7 semester på Diplomingeniør i Bygning, er Formand for Studenterfonden af 1963,
Næstformand af studienævnet på ASE(ingeniørområde på AU), medlem af Akademiskråd på ST,
medlem af Uddannelsesudvalget op Bygning og medlem af Arbejdsgruppen der laver AU’s strategi
om miljø og Bæredygtighed 2020-2025.

Mvh.
Niklas Stoyan Hornbæk Knoth
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