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Tidsplan frem til det konstituerende fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.
Hermed indkalder den afgående Dirigentinstitution til det konstituerende fællesrådsmøde den 20. februar
2020.

Det konstituerende møde sætter retningslinjerne for Studenterrådets arbejde i 2020 ligesom en række centrale
valg vil blive afholdt. Eksempelvis skal Studenterrådets arbejdsplan og årsrapport godkendes, ligesom
Forretningsudvalget og politiske udvalg skal konstitueres.

Husk at efterstræbe at stille med fuldt mandat til det konstituerende møde, således at de af jeres
medstuderende, der har interesse for eksempelvis at sidde i de politiske udvalg, også har denne mulighed.
Personer som også har en interesse, men som ikke kan bære mandat, er ligeledes yderst ønskede.

Bemærk at det jf. Statuttens Appendiks C er muligt at opstille til personvalg 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.

Tilmelding (inden tirsdag den 18. februar) samt nærmere information om Ny i Fællesrådet sker ved at
kontakte Marie Dall på Marie@sr.au.dk

Vær opmærksom på, at der løbende vil forekomme ændringer i bilagsrækkefølgen på grund af indkomne
bilag fra udsending til udsending. Den endelige dagsorden godkendes først på selve mødet.

Tidsplanen frem til det konstituerende fællesrådsmøde:
Torsdag d. 13.02.2020 Tredje udsending
Torsdag d. 20.02.2020 Konstituerende fællesrådsmøde

Som altid er I velkomne til at henvende Jer med spørgsmål, forslag, indvendinger eller noget helt fjerde 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
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Foreløbig dagsorden til det konstituerende fællesrådsmøde d. 20.02.2020
Torsdag d. 20.02.20 kl. 17.15-22.00, Studenternes Hus, Mødelokale 1 / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Konstituering

1.1 Optagelse af nye fagråd (O)

1.2 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2020(O) (Bilag 1)

1.3 Valg af stemmetællere (O+B)

1.4 Valg til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 2)

1.4.1 Valg af Chefdirigent

1.4.2 Valg af Førstedirigent

1.4.3 Valg af Andendirigent

17:15-17:30

2. Formalia

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 3)

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 28.11.2019 (O+D+B) (Bilag 4)

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

17:30-17:40

3. Årsrapport og beretning

3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O) (Bilag eftersendes)

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2019 (O) (Bilag 6)

3.3 Den Kritiske Revisions beretning (O)

3.4 Godkendelse af Studenterrådets årsrapport (O+D+B)

3.5 Godkendelse af Forretningsudvalgets beretning (O+D+B)

17:40-18:40

Pause med aftensmad 18:40-19:20

4. Retningslinjer for rådsåret 2020

4.1 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2020 (O+D+B) (Bilag 7)

4.2 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 8)

4.3 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 9)

19:20-20:20

5. Valg

5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 10-17)

5.1.1 Valg af Studenterrådets Formand

5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstformand

20:20-21:20
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5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg

5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 18)

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 19)

5.5 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 20)

5.6 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 21)

6. Sager til behandling

6.1 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 22)

6.2 AU’s repræsentation i Circle U (O+D+B)(Bilag 23)

21:20-21:40

7. Meddelelser fra Forretningsudvalget (O) 21:40-21:50

8. Evt. 21:50-21:55

9. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00
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Bilag 1: Mandatfordeling for rådsåret 2020

Fagråd Mandattal 2020 Ændring fra
2019

Academic Business Council (ABC) 6 0

Artsrådet 10 0

Communication Council (CC) 1 0

Biologisk Fagudvalg (BFU) 1 0

Jurarådet 2 -1

Medicinerrådet 3 0

MOGENS 1 0

Mat/Fys studenterrådet (MFSR) 3 0

Oeconrådet 1 0

Psykrådet 2 0
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Rådet for Ingeniørstuderende (RIA) 4 0

SJUS 1 1

Statsrådet 2 0

I alt 37
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Bilag 2: Valg til Dirigentinstitutionen

Dirigentinstitutionen har til opgave at lede møderne i Fællesrådet, fortolke bestemmelserne i statutten, værne
om statuttens ånd, sikre den demokratiske praksis i Studenterrådet foruden at forberede fællesrådsmøderne i
samarbejde med Forretningsudvalget.
Dirigentinstitutionen består af 3 dirigenter: En chefdirigent, som leder fællesrådsmøderne; en førstedirigent;
og en andendirigent. En af de 3 dirigenter er samtidigt formand for Valgkommissionen.

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 - statutten.
At være medlem af Dirigentinstitutionen giver dig mulighed for at se nærmere på, hvilke bagvedliggende
processer der danner grundlag for beslutningerne på fællesrådsmøderne mv.
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 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 dirigent får du mulighed for at påtage dig de opgaver i Dirigentinstitutionen, som du finder interessante.
Opgaveporteføljen er bred og dækker alt 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.

Du vil blive hjulpet godt i gang af den afgående Dirigentinstitution, der gladeligt tager imod de kommentarer,
spørgsmål og forslag, som du måtte bringe med ind i Dirigentinstitutionen.
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 således et helt unikt sted at være.
Har du spørgsmål til hvervet som dirigent, arbejdsopgaver eller ønsker du at opstille som dirigent, er du mere
end velkommen til at kontakte den siddende Dirigentinstitution via en af følgende kanaler:
dirigent@sr.au.dk. Alle henvendelser modtages gladeligt.

Dirigentinstitutionen:
Chefdirigent 1. dirigent
Jonathan Rossen Mads Hareskov Jørgensen
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Bilag 3: Fællesrådets forretningsorden 2020
Den afgående Dirigentinstitution foreslår nedenstående forretningsorden for Fællesrådet for rådsåret 2020.

Dirigentinstitutionen har konsulteret Forretningsudvalget men er åbne overfor eventuelle kommentarer eller

ændringsforslag til udkastet.

Forslag til Fællesrådets forretningsorden for rådsåret 2020:

§ 1 Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes med 4 ugers varsel af den afgående Dirigentinstitution til

afholdelse ultimo februar.

Stk. 2 Med indkaldelse skal følge en tidsplan for udsendelser frem til det konstituerende møde, herunder

forskellige frister, samt udkast til forretningsorden for Fællesrådet.

Stk. 3 Udkast til Studenterrådets arbejdsplan, Studenterrådets Forretningsudvalgs beretning, kommissorier

for politisk(e) udvalg, evt. indkomne forslag, samt indkomne udsendes senest 2 uger før mødet.

Stk. 4 Indkomne skriftlige opstillinger til Studenterrådets organer udsendes senest 7 dage før det

konstituerende fællesrådsmøde.

Stk. 5 Ændringsforslag til arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt. indkomne forslag skal

sendes til chefdirigenten senest 7 dage før mødet, og udsendes til Fællesrådet senest 5 dage før det

konstituerende møde.

Stk. 6 Der kan ikke stilles ændringsforslag til arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt.

indkomne forslag på det konstituerende fællesrådsmøde.

§ 2 Fællesrådets ordinære møder afholdes løbende over året ud fra en af Fællesrådet vedtaget mødekalender,

dog tilstræbes det, at der ikke afholdes møder i perioderne juni-august og december-januar.

Stk. 2 Der afholdes mindst 2 møder pr. semester.

Stk. 3 Møderne indkaldes skriftligt af chefdirigenten med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal

indeholde en dagsorden for mødet, samt relevante bilag. Indkaldelsen offentliggøres og sendes til samtlige

medlemmer af Studenterrådets organer. Samtidig hermed bekendtgøres dagsordenen for de studerende.

Stk. 4 Sammen med indkaldelsen udsender chefdirigenten udkast til procedure for behandling af sager til

behandling, herunder om der kan stilles ændringsforslag på mødet mv.

Stk. 5 Det bør tilstræbes, at medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg ikke bærer mandat i

Fællesrådet.

§ 3 Fællesrådets møder er offentlige, og alle studerende ved Aarhus universitet har taleret.

Stk. 2 Chefdirigenten kan fastsætte nærmere regler for talerettens udøvelse, såfremt det skønnes nødvendigt.

Stk. 3 Modsætter et almindeligt flertal i Dirigentinstitutionen sig chefdirigentens regelfastsættelse omstødes

denne.
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Stk. 4 Begrænses taleretten eller fratages en fremmødt person denne, håndhæves dette af chefdirigenten.

Tilsidesættes dirigentens håndhævelse, kan personen efter to advarsler bortvises fra mødet.

§ 4 Dirigenterne fastsætter afstemningsprocedurer mv.

Stk. 2 Ved personvalg benyttes dog altid skriftlig afstemning jf. Appendiks C i statutten.

§ 5 Enkelte punkter på dagsordenen kan efter Fællesrådets beslutning behandles for lukkede døre, hvorved

alene medlemmer af Fællesrådet, Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen samt Den kritiske

revision har adgang. Fællesrådet kan invitere andre parter i en given sag til behandlingen af punktet.

§ 6 Studenterrådets Sekretariatsleder er Fællesrådets sekretær og ansvarlig for at skrive referat.

Stk. 2 Referatet af fællesrådsmødet skal udover en beretning om de afholdte forhandlinger indeholde en

angivelse af de tilstedeværende, ordlyden af de på mødet trufne beslutninger samt angive samtlige

afstemningsresultater.

Stk. 3 Udkast til referatet offentliggøres med næste fællesrådsindkaldelse til samtlige af Fællesrådets

mandatbærere, Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen samt Den kritiske revision.

Stk. 4 Referatudkastet forelægges Fællesrådet til godkendelse, hvorefter sekretariatslederen foranlediger et

referat af det på mødet godkendte offentliggjort for de studerende.

§ 7 Fællesrådet kan med kvalificeret flertal, jf. appendiks D, dispensere fra nærværende forretningsorden ved

mindre betydelige afvigelser.

Stk. 2 Bestemmelsen kan ikke anvendes vedrørende statutbestemte forhold

§ 8 Forretningsordenen kan kun ændres på et fællesrådsmøde med kvalificeret flertal jf. appendiks D.
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Bilag 4: Referat - femte 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
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1. Formalia

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Nicolas (Oecon-rådet) M, Rasmus (MFSR) M, Thomas (BFU) M, Erik (MFSR)
M, Sofie (MoGens) M, Julie (Medicinerrådet) M, Amalie (CC) M, Stine (SJUS)
M, Bjarke (SJUS), Malene (Arts) M, Puk (Arts) M, Ditte (Arts) M, Sissel (Arts)
M, Carina (Arts) M, Tenna (Arts) M, Pernille (Arts) M, Ida (Arts) M, Jes
(MFSR) M, Anders (Statsrådet) M, Lars (RIA) M, Hanna Louise (FU), Krestina
(FU), Marie (FU), Erik (FU) M, Niklas (FU), Holger (Projektleder for DSFI),
Jonathan (Chefdirigent), Mads (1. dirigent), Bjørn (Referent), Michael
(MoGens), Kristian (Forhenværende chefdirigent), Asbjørn (Idræt), Arnold Boon
(Direktør for Aarhus Universitet)

Der er konstateret quorum.

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

Vedrørende evalueringen af Studiemessen mangler der kommentarerer fra
Fællesrådet. Disse vedlægges ved næste udsending.

Referatet er godkendt med bemærkninger.

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Dagsordenen er godkendt.

18:50-
19:00
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2. Sager til behandling I

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

Krestina bemærker om DSFI’s tilskud af AU jf. rammekontrakten.

Holger beretter om DSFI

Diskussionen af DSFI udskydes til efter pausen

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

Arnold beretter om Aarhus Universitets bæredygtighedsstrategi og Campus 2.0

Der stilles spørgsmål til, hvordan de frivillige organisationer skal efterleve
ambitionerne.

-        Der svares, at man som udgangspunkt kan tage kontakt til AU’s to ansatte,
der arbejder med bæredygtighed.

-        Der stilles spørgsmål til, hvorfor man ikke er gået i gang noget før.
-        Der svares, at man er gået i gang nu. Derudover har man været og er

stadig begrænset af nationale regler

Der spørges ind til grøn forskning, og nærmere betegnet konkrete spørgsmål.
-        Der svares, at man er i gang på mange områder. De forskellige studier

arbejder på hver sin måde med bæredygtige tiltag
Der spørges ind til alternative energikilder såsom atomkraft

-        Ledelsen har ikke et ønske om at diktere, hvad der skal forskes i
-        Atomkraft er ikke klassificeret som atomkraft. Fokus er på vindkraft

Det bemærkes, at man muligvis kan formulere strategien mere positivt.

-        Man ønsker en gennemgribende kulturændring, hvor man er enkel
men ambitiøs

Der spørges ind til, hvor langt man er villig til at gå f.eks ved et total ”nej” til
oksekød

19:00-
20:10
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-        Man skal huske på, at vi er mange på AU. Det vurderes, at man vil træde
en del af medarbejderne og de studerende over tæerne, hvis man er så
konsekvent.

Det bemærkes hertil, at der ikke er noget i vejen for, at man er mere
konsekvente

-        Det er en igangværende debat, hvor grænsen går
Der spørges ind til risikoen for, at staten ikke vil gå med til eller finansiere
tiltagene.

-        Der svares, at det mere handler om, hvad man som universitet har
hjemmel til

Der spørges ind til prioriteringen af tiltagene

-        Den største CO2-udledning er bygninger og flyrejser, hvorfor man
begynder der. Derudover kigger man på andre initiativer, der kan være med til
kulturændringen på AU.

Der spørges ind til indkøb, og hvilke krav, der fremadrettet kommer til at være til
leverandørerne

-        Der svares, at man vil stille krav til indkøb af computere og hårde
hvidevarer. Fremadrettet vil man i samarbejde med kommunen sætte
krav til leverandører

Der spørges ind til, hvorvidt man vil presse forskerne til at tilgå deres
videnskabelige arbejde med et mere grønt fokus

-        Der svares, at man ikke vil presse forskerne, men det vurderes, at
udviklingen vil komme naturligt.

Arnold Boon beretter om Campus 2.0
-        Begejstringen for, at Studenterorganisationerne skal flyttes, er ikke

overvældende
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3. Pause

Danmarks Største Fredagsbar og Idræt diskuteres

Kommunikation:

-        Aflyst koncert

-        Bedre sikkerhedsinfo

MFSR:

-        Kan man inviterer fredagsbarerne med?

-        Fysisk Fredagsbar bliver tvangslukket grundet DSFI, det er stamgæsterne
pænt trætte af.

-        Gæsterne vil gerne indenfor

-        Bygningerne bliver lukker -> grundet sikkerhed

ARTS:

-        Barerne løb tør og barcheferne var ikke forberedte på at håndtere en sådan
situation. Også svært at få det kommunikeret ud til de fulde folk der stod i kø
og ventede.

BSS:

-        Bedre kommunikation fra vagterne

20:10-
20:20
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4. Sager til behandling II

4.1 Evaluering af Universitetsvalget 2019 (O+D)

Der inddeles summegrupper, hvori valget diskuteres med henblik på en fælles
diskussion

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

Sekretariatslederen fremlægger budgetrevisioner

Revisionerne bliver vedtaget

20:20-
21:20

5. Pause 21:20-
21:30
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6. Sager til behandling III

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

Chefdirigent fremlægger mødekalenderen for rådsåret 2020

Der stilles spørgsmål til 3. ordinære fællesrådsmøde, da det ligger en uge efter
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Det er en af spidsbelastningerne for
Forretningsudvalget.

Mødekalenderen vedtages enstemmigt

6.2 Indstillinger til Studenterfonden af 1963 (O+B)

Niklas beretter om Studenterfonden af 1963

Fællesrådet skal vælge fem til indstilling.

Puk stiller op

Tenna stiller op

Asbjørn stiller op

Marie stiller op

Lars stiller op

Der klappes.

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

Chefdirigenten beretter om kommissorieudvalget

Alexander (FU) indstilles af LUPUS

Puk indstilles AUPUS

Tenna indstilles af International Committee

Erik indstilles af Kampus

21:30-
21:45
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Julie stiller op

Stine stiller op

Jes stiller op

6.4 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 6)

Chefdirigenten beretter om statutændringer

Statusændringerne godkendes og skal til behandling på det konstituerende
fællesrådsmøde
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7. Meddelelser

7.1 Forretningsudvalget (Skriftlig O)

Studenterrådets formand beretter

Der kommer en evaluering af fællesrådsmøder generelt ud med referatet

Akademisk råd inviterer d. 26. - 27. januar til rådsweekend for alle i studienævn
og akademisk råd.

Juleklip d. 5. december på rådsgangen. Man må meget gerne møde op og hygge.

Menigt medlem af Forretningsudvalget Lærke Lyhne er blevet færdig med sin
uddannelse og har valgt at aftræde pr. 1. december

7.2 AUPUS (Skriftlig O)

7.3 KAMPUS (Skriftlig O)

7.4 LUPUS (Skriftlig O)

7.5 International Committee (Skriftlig O)

De indstillede kandidater til International Committee er valgt ind.

7.6 Fagrådsrunden (O)

Fagrådene beretter om deres aktiviteter resten af året

7.7 Andre (O)

21:45-
21:50
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8. Evt.
21:50-
21:55

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

1) Er Studiemessen blevet for kommerciel?

Det bemærkes, at det altid er godt at have en så divers gruppe af studierelevante standholdere så
muligt. Derudover kunne man overveje at gøre Vandrehallen billigere for at kunne tiltrække endnu
flere potentielle standholdere

2) Er der nok inddragelse af frivillige?

Der må gerne være mere klarhed om, hvad der forventes af en, når man stiller sig til rådighed som
frivillig. I den forbindelse kan man også vælge at fremhæve fordelene ved at være frivillig.

Det bemærkes, at man kunne afsøge mulighederne for at hverve almene studerende som frivillige.

Overhovedet set mener man ikke, at der er behov for mere kommunikation. Man skal blot være
bedre til at eksplicitere forventninger og fordele ved det frivillige arbejde.

3) Er der nok inddragelse af fagrådene

Inddragelsen vurderes som udgangspunkt til at være fyldestgørende. Og pointerne fra ovenstående
spørgsmål gør sig også gældende her.
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Bilag 5: Studenterrådets årsrapport for 2019

Bilaget eftersendes så snart det er Dirigentinstitutionen i hænde.

Bilag 6: Forretningsudvalgets årsberetning for 2019

Bilaget er vedhæftet mailen hvorved denne udsending har sin gyldighed.

Bilag 7: Arbejdsplan for rådsåret 2020

Bilaget er vedhæftet mailen hvorved denne udsending har sin gyldighed.

Bilag 8: Kommissorier for de politiske udvalg 2020

Bilaget er vedhæftet mailen hvorved denne udsending har sin gyldighed.

Bilag 9: Retningslinjer for Den Kritiske Revision

Statuttens bestemmelser:
“Den Kritiske Revision
§ 38
Af og blandt Fællesrådet vælges et antal kritiske revisorer, dog minimum 2, til løbende at føre tilsyn med
Studenterrådets økonomi samt udøve et kritisk skøn over de foretagne økonomiske dispositioner. Valget og
de nærmere forhold for de kritiske revisorers virke fastlægges på det konstituerende fællesrådsmøde.
Stk. 2
De kritiske revisorer skal indkaldes af Sekretariatslederen til to årlige gennemsyn af Studenterrådets
økonomi. Revisorerne kan derudover fordre sig alle oplysninger og aktstykker meddelt.
Stk. 3
Den Kritiske Revision skal aflægge en afsluttende rapport til Fællesrådet på det konstituerende møde.
Stk. 4
De kritiske revisorer kan ikke være medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen eller
være ansat på Sekretariatet.”
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Bilag 10: Valg til Forretningsudvalget

Forretningsudvalget varetager Studenterrådets organisatoriske og politiske ledelse. Udvalget består
af syv medlemmer, herunder en formand, en næstformand og op til fem menige medlemmer.
Ved det konstituerende Fællesrådsmøde torsdag d. 20. februar 2020 skal Fællesrådet vælge hele
Forretningsudvalget for rådsåret 2020. Derfor følger her en kort orientering om
Forretningsudvalget, arbejdsopgaverne det indebærer.

Om Forretningsudvalget
Som den daglige ledelse af Studenterrådet er det Forretningsudvalget opgave at sikre udførelsen, at
de aktiviteter Fællesrådet ønsker, at Studenterrådet skal varetage. Forretningsudvalgets arbejde
varierer fra år til år, da det specificeres i den årlige arbejdsplan samt forskellige strategier. Som
medlem af Forretningsudvalget får man en unik mulighed for at være ansvarlig for og have
indflydelse på forskellige områder i Studenterrådet. Disse områder strækker sig fra arrangementer,
politik i og uden for AU, kampagner, sociale aktiviteter, og mindre arbejdsopgaver, der er beskrevet
i arbejdsplanen.
Nogle perioder vil forekomme arbejdstunge afhængigt af ens ansvarsområder, men vi hjælper gerne
hinanden. Derudover har forretningsudvalget et godt socialt sammenhold.

I skal være mere end velkomne til at henvende jer med spørgsmål eller anden interesse til
Studenterrådets formandskab Krestina Vendelbo Christensen (krestina@sr.au.dk) og Hanna-Louise
Schou Nielsen (hanna@sr.au.dk)
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Bilag 11: Opstilling til formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Kære Fællesråd, Mit navn er Alexander Estrup, og jeg stiller hermed op som formand for
Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Jeg er 24 år gammel og studerer Erhvervsøkonomi på
mit 8. semester. Jeg har været en del af Studenterrådets Forretningsudvalg siden oktober
2018. Jeg har siden mit tredje semester engageret mig i studenterpolitik både lokalt og på
tværs af studierne på Aarhus Universitet. Jeg har, igennem de sidste to år, siddet som menigt
medlem og næstformand i Det Erhvervsøkonomiske Studienævn, samt været næstformand og
menigt medlem for mit lokale fagråd Academic Business Council. Derudover har jeg været
engageret i en del frivillige organisationer, såsom formand for en aktivitetsforening ”SAF”, som
har til formål at øge trivslen og sammenholdet på tværs af årgange.

Siden jeg tiltrådte Forretningsudvalget, har jeg haft fornøjelsen og privilegiet af at arbejde med
en masse dygtige mennesker om forskellige opgaver, store som små. Hvis jeg skulle opremse
dem alle, ville jeg nok skulle bruge flere sider, end dirigentinstitutionen ville tillade, derfor har jeg
udvalgt nogle af mine arbejdsopgaver, såsom min rolle som LUPUS-sekretær, valgansvarlig,
Kursusvirksomheden og DSF’s bestyrelse. Grunden til, jeg har valgt disse arbejdsopgaver, er
fordi de repræsenterer forskellige områder af Studenterrådet, såsom det politiske, sociale og det
organisatoriske. Udvalgsarbejdet og de snakke, der bliver taget, giver en indsigt i maskinrummet
bag de holdninger og den retning, som Studenterrådet tager. Igennem universitetsvalget møder
man sine medstuderende i øjenhøjde og tager snakken omkring, hvad der vigtigt for dem.
Ydermere er valget noget, som vi, som organisation kan stå sammen om, hvor jeg over de
sidste to år, har haft det privilegie at arbejde tæt sammen med jer, jeres fagråd og
spidskandidater. Igennem Kursusvirksomheden og DSF’s bestyrelse, har jeg repræsenteret
organisationen eksternt, både til faglige møder samt samarbejdspartnere.

Fortiden er med til at give erfaringer og et netværk, som er med til at forme den, man er.
Samtidig er det vigtigt at have visioner for fremtiden, og hvor vi gerne vil hen som Studenterråd.
Jeg er en teamplayer, og jeg tror på, at vi kommer længst, hvis vi arbejder sammen og lytter til
hinanden. Uden fagråd, ville der ikke være noget Studenterråd og uden et Studenterråd, ville
der ikke været noget Forretningsudvalg. Studenterrådet bliver drevet af os alle og er en del af
os alle. Organisationen er grundlag for et stærkt sammenhold, som er repræsenteret gennem
både politiske og sociale rammer på tværs af Aarhus Universitet. Som studerende på et
universitet, har vi et fælles ansvar sammen med de ansatte, for at sætte retningen for
fremtidens viden og samfund. Vi som Studenterråd kæmper for kvaliteten i vores uddannelse,
den grønne omstilling, studiemiljøer og fokus på trivsel, hvilket er noget, som vi skal være
utrolig stolte af.
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Jeg stiller op til formandsskabet for Studenterrådet med følgende visioner:
- Styrke samarbejdet og ejerskabet i Studenterrådet. Den daglige debat fokuserer typisk
på,

at vi som studerende gerne vil inddrages. Dog føler jeg, at vi gennem den sidste periode,
er begyndt at glemme inddragelsen af os selv og hinanden. Som nævnt tidligere, er vi
alle en del af Studenterrådet. Forretningsudvalget er ansvarlig for den daglige drift, men
kan ikke drive hele organisationen med tilhørende aktiviteter alene. Ejerskabet over
vores aktiviteter og vores politik er svækket, hvilket jeg vil lave om på. Vi skal være bedre
til at bruge hinanden og lytte til hinanden, da dette vil styrke ejerskabet og vores fælles
sammenhold.

- Trivsel og repræsentation. Flere undersøgelser viser, at flere og flere studerende mistrives
på universitetet. Dette er med til at øge stressniveauet og følelsen af ensomhed. Jeg vil
gerne arbejde for at nedbryde de tabuer, som render ned af universitets gule mure. Følelsen
af ikke at være god nok eller sætte for store krav til sig selv, imens man samtidig føler sig
alene. Dette er et eksempel på, hvordan mange studerende går rundt, uden at ville dele
disse bekymringer med andre, da det er ydmygende eller flovt. Vi skal repræsentere bredt,
både internt men også i samarbejde med eksterne samarbejdspantere. Vi skal sætte hårdt
ind i studiestarten, hvor der skal være plads til alle. Der skal være plads til at være
anderledes, og plads til at være den man er, eller som den ens netværk har været med til at
forme en til.

Som nævnt tidligere er jeg en teamplayer og ser derfor frem til at arbejde for organisationen og
de studerendes bedste som et samlet formandskab. Sammen er vi stærkere, sammen råber vi
højere og sammen vil vi kæmpe for indflydelse og medinddragelse. Jeg har stor ydmyghed for
organisationen og det arbejde, som vi har og vil levere. Jeg ser et Studenterrådet, der træder
ind i 2020 med helt nye kræfter og potentiale til at tænke nyt, og være den man er.

Med håb om jeres tillid,
Alexander Estrup

Hvis I har spørgsmål til min opstilling eller ønsker yderligere information, er I altid velkommen
til at kontakte mig på mobilen: 27472399 eller mail: alexander@sr.au.dk
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Bilag 12: Opstilling til næstformand for Studenterrådet

Kære Fællesråd!

Mit navn er Marie Dall, jeg er 24 år og læser jura på mit 10. semester. Jeg genopstiller hermed til
Studenterrådets forretningsudvalg, og jeg håber på jeres tillid til at være en del af formandskabet.
Selvom jeg læser på mit 10. semester, kan jeg godt sidde i forretningsudvalget i hele rådsåret, da jeg
først afslutter mit studie i foråret 2021.

Siden min studiestart i 2015 har jeg været aktiv i studenterpolitik her på Aarhus Universitet. En stor
del af tiden er gået med lokal studenterpolitik på jura, hvor jeg - udover næstformandsposter i
studienævn og uddannelsesforum - også de seneste 4 år har siddet som sekretær for mit lokale
fagråd, Alternative Jurister. Da døgnet kun har 24 timer, er det en post jeg pr. 1. marts 2020 giver
videre til nye kræfter, for på den måde at få endnu mere tid til arbejdet i Studenterrådet.

Da jeg for et år siden blev opfordret til at opstille til forretningsudvalget, var jeg ærligt talt en smule
tøvende og i tvivl om hvorvidt Studenterrådet var det rette for mig. Det seneste år i
forretningsudvalget har vist mig, at det er den rette hylde - og jeg er slet ikke færdig med arbejdet i
Studenterrådet. Igennem årets arbejde har jeg for alvor fået erfaring med det fantastiske
studenterpolitiske arbejde der laves lokalt her på AU og ligeledes nationalt igennem arbejdet
Danske Studerendes Fællesråd’s bestyrelse.

I år er beslutningen om at opstille i et formandskab med Alexander, derfor ikke en svær beslutning.
Vi har det forgangene år – i særdeleshed under valget – vist jer, at vi formår at arbejde sammen, selv
i de sene timer og i pressede situationer. Jeg håber derfor, at I vi give os muligheden for sammen at
arbejde på vores visioner og fortsætte arbejdet for et stærkere Studenterråd.

Jeg opstiller til forretningsudvalgets formandskab, fordi jeg mener, at jeg med min erfaring kan
bidrage med stærke kompetencer indenfor blandt andet ledelse, organisatorisk forståelse og med en
resultatorienteret og meget struktureret tilgang til de problemstillinger jeg stilles overfor.

Hovedsageligt stiller jeg op til formandskabet med visionerne om at styrke organisation internt.
Dette sker blandt andet ved at skabe et tættere samarbejde fagrådene imellem, for at de på den måde
kan erfaringsudveksle og gøre brug af de mange erfaringer, som andre tidligere har gjort sig.
Samtidig er en af de fornemste opgaver det kommende år at blive bedre til at understøtte arbejdet i
vores lokale fagråd - på den måde som giver bedst mening for dem lokalt.
Ydermere er det vigtigt, at vi fortsat arbejder for - og husker på, at vi som Studenterråd er alle de
studerendes talerør. Særlig vigtig er opgaven som talerør for de studerende, som ellers ikke bliver
hørt tilstrækkeligt.

Intet år i Studenterrådet er et stille år – og rådsåret 2020 bliver også uden tvivl et år fyldt med nye
spændende projekter såvel som nye udfordringer. Jeg håber, at I vil give mig mulighed for endnu et
år at repræsentere vi studerenes interesser og kæmpe for fortsat indflydelse på vores uddannelser.
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Med håb om jeres tillid,
Marie Dall

Har du spørgsmål eller andre henvendelser, er du som altid meget velkommen til at kontakte mig,
enten på tlf. 20 77 40 18 eller marie@sr.au.dk
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Bilag 13: Opstilling til menigt medlem af forretningsudvalget

Kære Fællesråd,

Mit navn er Sofie Agerbæk, jeg er 23 år og studerer molekylærbiologi på 6. semester. Jeg
stiller hermed op som menigt medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg.

Min interesse for studenterpolitik går helt tilbage til folkeskolen og fulgte mig op igennem
gymnasietiden, hvor jeg begge steder har siddet som næstformand i elevrådet. Jeg meldte
mig ind i mit lokale fagråd, MoGenS, i efteråret 2018 og har siden siddet et år som PR/SoMe
ansvarlig, og blev sidste år valgt som forkvinde. Det studenterpolitiske aspekt af
foreningsarbejdet er altid det, som har drevet mig, og jeg er til stadighed fascineret over de
ting vi som studerende kan opnå når vi organiserer os. Af den grund søgte jeg indflydelse på
højere niveauer allerede fra starten i MoGenS, hvorfor jeg har siddet med i fællesrådet,
forskellige råd på institut- og fakultetsniveau og er indvalgt i Akademisk Råd på ST for det
næste år.

En af mine store interessesager har de seneste par år været opdelingen af Science and
Technology, hvor jeg var involveret i organisationen af et stormøde, for de studerende på
fakultetet. Det førte til udarbejdelsen af et meningspapir vi i arbejdsgruppen fremlagde for rektor.
Denne proces gav stor indsigt i, hvordan vi som studenterrepræsentanter kan og skal kæmpe
for medindflydelse, så vi sikre det bedste miljø for de studerende. Ledelsen påstår undertiden, at
de studerende ikke påvirkes af processer og omstruktureringer, som fra vores synspunkt absolut
må have konsekvenser. Her føler jeg at det er vores opgave at gøre de studerendes mening til
kende og udfordre etablerede synspunkter fra den administrative ledelse.

Grundstenen i Studenterrådsarbejdet er efter min mening at repræsentere de studerende og
sikre medindflydelse gennem kommunikation og organisation. Det er et enormt vigtigt arbejde
som jeg gerne vil være med til at varetage i Forretningsudvalget det kommende år. Herudover
har jeg også været særligt investeret i den forestående flytning af studier over i det nye Campus
2.0 og i arbejdet med bæredygtighed og klimapolitik på universitetsniveau. Dette er også to
opgaver jeg håber fortsat at kunne beskæftige mig med i fremtiden.

Hvis jeg bliver indvalgt i Studenterrådets Forretningsudvalg vil jeg gøre mit ypperste for at være
en engageret og ressourcefuld studenterrepræsentant, der arbejder for at sikre de bedste vilkår
for de mange studerende på universitetet. Det er min ambition at prøve kræfter med
studenterpolitikken på det øverste niveau på AU, og gøre mit bedste for at involvere de lokale
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fagråd, så vi kan bibeholde det stærke fællesskab der danner et fællesråd, hvor alle føler sig
hørt. En plads i Forretningsudvalget vil også give mig mulighed for at engagere mig i nye
aspekter af det politiske arbejde og lære en masse nyt.

Hvis i har nogen spørgsmål må i endelig kontakte mig på SoAg@biomed.au.dk, på Facebook
eller på 25 21 29 77.

Med håb om jeres tillid!

Sofie Agerbæk
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Bilag 14: Opstilling til menigt medlem af forretningsudvalget

Kære
Fællesråd

Jeg stiller op som kandidat til Studenterrådets Forretningsudvalg som menigt medlem. Mit navn
er Asbjørn Ravn Rasmussen og jeg studerer Idrætsvidenskab på 4. semester ved Institut for
Folkesundhed på Dalgas Avenue.

Da jeg startede som studerende ved Aarhus Universitet vidste jeg, at den dag jeg stopper min
aktive karriere som eliteatlet, vil jeg gå ind i studenterpolitik. Den dag er nu oprindet. Jeg har det
seneste halve års tid orienteret mig i de politiske og organisatoriske organer på AU. Selvom jeg
ikke har mange års erfaring inden for studenterpolitik, er jeg bekendt med politik i organisationer,
idet jeg i forbindese med min sport (cykling) også har engageret mig i det 6 mand store politiske
udvalg for landevejscykling i Danmark Cykle Union (DCU). Her forvalter jeg interesser for den
største del af de knapt 35.000 medlemmer, der er i DCU. Så jeg er på ingen måde uvant med at
skulle varetage mange interesser på samme tid. Det ligger mig helt naturligt at være en masse
menneskers stemme i en stor organisation.

Mit engagement i studenterpolitik er heller ikke mindre, fordi jeg ikke har engageret mig aktivt
før nu. Jeg vil støde til med en masse gå-på-mod. Foruden min interesse og kompetence for at
indgå i bl.a. eventplanlægning, kommer jeg også med en personlig vinkel på studieliv og
uddannelsesmiljø. Frie muligheder for uddannelse og fællesskab er to ting jeg står for. I mine
øjne kommer det ikke an på, hvilket studie man læser. Vi tager allesammen udgangspunkt i en
videnskabelig tankegang, og har det som en helt grundlæggende, fælles kompetence. Studiet vi
læser på, er et spørgsmål om vinkel. For nogle gælder det, at man har en niche som bare en
helt perfekt vinkel for en at lære i. Andre vil gerne lære med mange forskellige vinkler. Det er
individuelt. Derfor er jeg fortaler for en fremtid med større frihed til både at specialisere sig
meget centralt på et fag, og til at udvide sin vinkel, gennem flere muligheder for at krydse på
tværs af uddannelser, sågar på tværs af fakulteter.

Fællesskabet på AU er for mig, en vigtig del af min uddannelse. Jeg interesserer mig specielt for
hvordan AU og kommunen faciliterer fællesskabet. Skal studieboligerne på det gamle
patienthospital i Universitetsbyen indrettes som lejligheder, som store kollegiegange eller måske
som bofællesskaber med centralt fællesrum? Når Teknik & Miljøudvalget i Aarhus Kommune laver
lokalplaner, glemmer de i høj grad de studerende - for selvom vi er gode til at lave larm på AU,
kan vi blive bedre når det kommer til byfornyelsen og Aarhus som studieby. Rigtig mange
studerende og andre unge må flytte ind i lejligheders stuerum, for der bliver i meget lav grad
bygget lejligheder der passer til de mange små bofællesskaber, som unge og studerende bor i.
Andre spørgsmål man kan stille er, hvordan fællesområder prioriteres, både ude og inde, på
campus? Hvordan prioriteres studiepladser i bybilledet?

Jeg vil sætte en ære i at holde Studenterrådets sædvanlige virke på skinnerne med fuld fart frem,

29



FÆLLESRÅDSMØDE

samt deltage i DSFI’s ledelse og studenterforeningslivet. Og så ser jeg et potentiale i at skabe
bredere kontakt mellem studerende og kommunen.

Jeg håber inderligt i vil vise mig tilliden til at varetage jeres og vores medstuderendes
interesser som menigt medlem af FU, og ser meget frem til det konstituerende
fællesrådsmøde.

MVH Asbjørn Ravn
Rasmussen

Tøv endelig ikke med at stille spørgsmål på tlf.: 2834 1471 eller @:
asbjoern@ravnrasmussen.dk
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Bilag 15: Opstilling til menigt medlem af forretningsudvalget

Kære Fællesråd!

Mit navn er Peter Stounbjerg. Jeg er 22 år gammel og studerer Statskundskab på sjette semester. Jeg

opstiller hermed som menigt medlem til Studenterrådets Forretningsudvalg.

Jeg har egentlig altid interesseret mig for uddannelsespolitik og politik i det hele taget. Men i min folkeskole

og gymnasietid på Aarhus Statsgymnasium var jeg ikke medlem af hverken elevråd eller andet. Dette kom

dog ikke af mangel på holdninger. Det samme gjaldt sådan set, da jeg begyndte på Statskundskab i 2017.

Det var faktisk først foråret sidste år, jeg fik taget mig sammen og meldt mig ind i det lokale fagråd på

Statskundskab, Statsrådet. Dette var dog nok ikke sket, hvis ikke en fra mit hold havde hevet mig med. Men

siden da er jeg til gengæld også virkelig blevet grebet af det studenterpolitiske arbejde.

Til dagligt sidder jeg i studienævnet på Statskundskab, hvor jeg også har næstformandsposten. Udover dette

er jeg særdeles aktiv i mit lokale fagråd, hvilket blandt andet har vist sig i forbindelse med valgkampen i fjor

og også socialt, hvor jeg har været planlægger af mit fagråds bar til det største sociale arrangement på

Statskundskab. Herigennem har jeg også fået mulighed for at være mandatbærer for Statsrådet til

Fællesrådets møder. I det seneste stykke tid har jeg også været mandatbærer i AUPUS, hvilket har givet en

større indsigt i Studenterrådets arbejde. I min fritid er jeg desuden aktiv i mit kollegies beboerråd, hvor jeg

er kasserer, og desuden fungerer som pubquizvært hos kollegiets bar. Jeg håber, I vil give mig mulighed for

at kunne fortsætte mit engagement i studenterpolitik ved at vælge mig ind i Studenterrådets

Forretningsudvalg.

Hvis jeg bliver valgt ind i Studenterrådets Forretningsudvalg vil et stort fokus for mig ligge på at styrke

forbindelsen både de lokale fagråd imellem og mellem de lokale fagråd og Studenterrådet. Dette skyldes, at

som vi alle ved, at fagrådene er den bærende kraft i Studenterrådet. Og derfor anser jeg det som den

vigtigste opgave for Studenterrådet at sikre, at de lokale fagråd bliver hørt. Til syvende og sidst må vi heller

ikke glemme, at vi er her for at repræsentere os studerende i al vores mangfoldighed. Og derfor anser jeg

det som en vigtig opgave, at Studenterrådet er synligt for de studerende og hjælper de lokale fagråd med at

være synlig overfor deres respektive studerende. Synligheden skal også være der i de perioder af året, hvor

der ikke er univalg.
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Jeg vil levere et højt aktivitetsniveau og kæmpe for at få endnu flere aktive i Studenterrådets og de lokale

fagråds arbejde. Netop styrkelsen af forholdet mellem både de enkelte fagråd og Studenterrådet og

styrkelsen af Studenterrådets synlighed er de vigtigste grunde til, at jeg stiller op.

De bedste hilsner og med håb om jeres tillid,

Peter Stounbjerg

Hvis I har nogen spørgsmål til mit kandidatur så kontakt mig endelig på min mail:

Peterwarpten@hotmail.com
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Bilag 16: Opstilling til menigt medlem af forretningsudvalget

Kære fællesråd

Mit navn er Erik Haslev Poulsen, jeg er 22 år, studerer jura på 5ish. semester, og genopstiller
hermed til posten som menigt medlem af Studenterrådets forretningsudvalg.

Jeg startede i studenterpolitik på AU ca. samtidigt med at jeg startede på studiet, altså i efteråret
2017, da jeg mælde mig ind i Alternative Jurister (en del af Jurarådet), hvor jeg har været og stadig
er meget aktiv i valgugerne, og været hjælper/arrangør af mange af vores ”alternative” events. Her
dette sidste år har jeg også haft æren af at hjælpe andre foreninger med at afholde deres
arrangementer, og jeg ville elske at få lov til at blive ved med det! Foreningsarbejde har altid haft
min interesse, da jeg er glad for at varetage mig opgaver, der forbedre kvaliteten af studielivet for
mine medstuderende.

Jeg har kæmpet for de studerendes sag og ønsker at fortsætte med at gøre dette. Jeg ønsker at
fortsætte mit arbejde som sekreter i KAMPUS, og fortsat varetage de samarbejder jeg har skabt på
Studenterrådets vegne, så jeg kan efterleve de ønsker fællesrådet har. Ydermere vil jeg gerne
fortsat give min tid og lid, til at opretholde og forbedre studerendes forhold, hvilket er grunden til at
jeg genopstiller for anden gang.

Hvis jeg får mandatet, vil jeg fortsætte med at gøre en ihærdig indsats for at opfylde de krav, der vil
blive stillet af mig, og bruge min energi og kræfter på at varetage studerendes vilkår. Det er mig en
ære at få muligheder for at kæmpe for et fantastiske studentermiljø på Aarhus Universitet, og det
er en sand drøm, at få muligheden for at forbedre det til det bedste af mine evner.

Jeg er klar til at give et helhjertet forsøg på at løfte enhver arbejdsopgave, der skulle tilfalde mig.
Jeg er indforstået med at det er et stort ansvar, og jeg er klar til at pådrage mig det, og gøre mit
bedste for at leve op til de forventninger i må stille af mig.

Jeg håber, at i vil tage mig i betragtning til en så vigtig organisation, som Studenterrådet er for de
studerende.

Med håb om tillid,

Erik Haslev Poulsen
Erik.H.Poulsen@gmail.com
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Bilag 17: Opstilling til menigt medlem af forretningsudvalget

Kære Fællesråd,

Mit navn er Anders Weis Hansen. Jeg er 23 år gammel, studerer statskundskab på 6. semester og opstiller til
posten som menigt medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg ved Aarhus Universitet.

Min erfaring med studenterpolitik er i forhold til andre rimelig kort. Jeg blev medlem af Statsrådet for godt
halvandet år siden på mit tredje semester, og kort tid efter blev jeg valgt ind i studienævnet på Institut for
Statskundskab. Siden da har jeg søgt at være så aktiv som muligt i mit fagråd, fordi jeg har oplevet, hvor stor
en forskel, man som studerende kan gøre på ens studie og det dertil hørende fællesskab. Jeg sidder nu i
forretningsudvalget i Statsrådet men ønsker at bidrage så vidt som muligt igennem Studenterrådets
forretningsudvalg.

For mig spiller fagrådene en uerstattelig rolle på universitet. Det er vigtigt for mig, at det tætte samarbejde
mellem Studenterrådet og fagrådene fortsættes, da de bedste beslutninger, som vi alle ved, træffes lokalt.
Dette emne er især på mit hjerte, da min periode i studienævnet var præget af flere beslutninger, som blev
tvunget ned over os fra fakultetets side. Noget af dette fik vi undgået, og til andet måtte vi benytte de bedst
mulige alternativer. Det er dog også vigtigt, at Studenterrådet er i tæt kontakt med den almene studerende,
som bruger sin tid på at dygtiggøre sig på sit studie, men ikke nødvendigvis har tid eller lyst til at engagere
sig dagligt i studenterpolitik. Det er en stor gruppe, og disse mennesker kan kun nås sammen med
fagrådene. Studenterrådet skal være de studerende nært, og ikke bare en instans, man stemmer på en
enkelt gang om året, og derefter betragter igennem vinduet, når man går forbi studenterhuset. Vi
studerende er afgørende for at skabe kvalitet og sammenhæng på universitetet, og det er vigtigt, at alle
inddrages i dette fælles projekt.

Studenterrådets alsidighed igennem fagrådene skal komme til udtryk hele året, men særligt under
universitetsvalget, hvor vores brede samarbejde og gennemslagskraft er vores største fordel. De seneste par
år har Studenterrådet og fagrådene fået kamp til stregen af andre organisationer, på trods af at de hverken
har vores resultater, vores bredde repræsentation, eller vores nærhed til de studerende. Her mener jeg, at
Studenterrådet kan gøre mere, men kommunikation blandt fagrådene er af stor betydning, og forskellige
fagråd skal have forskellig støtte til universitetsvalget, alt efter, hvad de selv mener at have brug for hjælp til.
Det er nemlig her, vi kan vise alle studerende, at det er dem, vi er her for. Vi kan love meget, men så skal vi
også gøre endnu mere.

Jeg mener, at Studenterrådet allerede gør disse ting, og at det gøres godt, men jeg vil gerne være med til at
se, om vi ikke kan gøre det bare en smule bedre. Derfor håber jeg, at I vil have tillid til, at jeg kan være med
til at bære dette ansvar.

Hvis I har nogle spørgsmål til min opstilling, er I mere end velkomne til at kontakte mig på tlf. 20151804 eller
ved at skrive til anders.weis@hotmail.com

Alle de bedste hilsener og med håb om jeres tillid,

Anders Weis Hansen
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Bilag 18: Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen

Valgkommissionen er for dig, som gerne vil være med til at udvikle Studenterrådets valgkamp. Du
får både lov til at bestemme, hvem Studenterrådet opstiller som spidskandidat til Aarhus
Universitets bestyrelse, og hvordan Studenterrådet skal drive sin valgkamp i 2020.
Arbejdsbelastningen besluttes internt blandt medlemmerne. Størstedelen af arbejdet ligger oftest i
foråret.

Valgkommissionen er overordnet ansvarlig for Studenterrådets deltagelse i valgene til de styrende
organer på Aarhus Universitet. Herunder at sikre Studenterrådet det maksimale antal pladser i
Aarhus Universitets bestyrelse samt sikre de mest kvalificerede kandidaters mulighed for at opnå
valg i Studenterrådets valgforbund. Overordnet set har Valgkommissionen til ansvar at træffe de
mange strategiske overvejelser og fremlægge kommissionens forslag for Fællesrådet.

Der er valg til 4 pladser, hvor mindst 3 valgområder (fakulteter) skal repræsenteres.
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Bilag 19: Valg af mindst 2 kritiske revisorer

Den kritiske revision skal føre tilsyn med Studenterrådets økonomi samt udøve et kritisk skøn over
de foretagne økonomiske dispositioner. Andre forhold besluttes på det konstituerende
Fællesrådsmøde.

De kritiske revisorer skal indkaldes af Sekretariatslederen til to årlige gennemsyn af Studenterrådets
økonomi. Revisorerne kan derudover fordre sig alle oplysninger. Der skal til Den Kritiske Revision
vælges to medlemmer, og der afholdes cirka 2 møder om året.

Den Kritiske Revision er for dig, som gerne vil have et ekstra indblik i økonomien og vil holde et
vågent øje med, hvordan Forretningsudvalget vælger at disponere over Studenterrådets økonomi.

Spørgsmål til Den Kritiske Revision kan rettes til Sekretariatsleder Bjørn Schou Madsen
Mail: general@sr.au.dk.
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Bilag 20: Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg

Aktivitetspuljeudvalget er ansvarlig for tildeling af midler fra Studenterrådets Aktivitetspulje. Der
gives økonomisk støtte til faglige og/eller studenterpolitiske aktiviteter eller foreninger. Tildeling af
midler besluttes ved almindeligt flertal.

Udvalget er for dig, der gerne vil uddele midler til og have indsigt i studenterdrevne aktiviteter,
samt hvilke arrangementer Studenterrådet støtter. Arbejdet foregår hovedsageligt via
mailkorrespondance.

Der er valg til 3 pladser i udvalget.
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Bilag 21: Valg til de politiske udvalg

Såfremt Kommissorieudvalgets udkast til kommissorier godkendes, vil der pågå valg til godkendte politiske
udvalg. Nedenfor følger beskrivelsen af udvalgsarbejdet i de udvalg, der blev oprettet i rådsåret 2018.

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.

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.

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.
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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.
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Bilag 22: Statutændringer
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: 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.
Stillere: Dirigentinstitutionen
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Bilag 23: Studenterrådets repræsentation i Circle U
Aarhus Universitet udpeger igennem Studenterrådet repræsentanter til Circle U projektet. En af disse skal
vælges af Fællesrådets og en anden udpeges af forretningsudvalget. Yderligere information om projektet kan
findes via følgende link: https://www.au.dk/om/profil/internationalealliancer/circle-u/

Memorandum of Understanding

Between student representatives at

Aarhus Universitet (Aarhus, Denmark),

Univerzitet u Beogradu (Belgrade, Serbia)

Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin, Germany),

King’s College London (London, UK),

Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgium),

Universitetet i Oslo (Oslo, Norway) and,

Université de Paris (Paris, France)
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Article 1.

The purpose of this Memorandum of Understanding (MoU) is to declare the parties' common desire and

willingness to enter a collaborative partnership as a joint student union for the Circle U. Alliance under the

name Circle U. Student Union (CUSU).

Article 2.

The Circle U. Student Union (CUSU) will function as the central student body for the students in the Circle U.

Alliance, and is to safeguard the students’ interests and representation.

Article 3.

Our target is to strengthen European student democracy across borders and facilitate cooperation among

student representatives.

We wish to take responsibility to ensure that the Circle U.-project succeeds. We want to help our home

institutions build a strong alliance that will transform and improve education, and open new doors to young

students all over Europe.

Cooperation and initiative from the students contributes to the main objective of the European project. It

enables us to assist in coming processes, mobilize the students, and break down existing barriers along the

way. It creates an opportunity for us to support our peers as we together make the journey to become an

alliance.

Article 4.

The Circle U. Student Union (CUSU) aims to meet regularly and collaborate closely, both internally and with

university management and administration, to create a European university that will empower students to

make the world a better place.

The Circle U. Student Union (CUSU) will consist of 14 representatives. Two student representatives from

each of the seven respective universities in the alliance.

Article 5

This agreement shall take effect upon the date of signatures and will remain valid until one party notifies

the others of its wish to terminate the agreement at least ninety days ahead of time. The MoU will be

replaced by a formal foundation agreement and ceases when such an agreement becomes effective.

Article 6

This agreement is made in seven exemplars, all of equal validity.
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