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Tidsplan frem til det fjerde ordinære fællesrådsmøde

Kære Fællesråd.
Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til det fjerde ordinære fællesrådsmøde d. 17. september 2020.
Temaet for dette fællesrådsmøde vil være universitetsvalget 2020, 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. Ligeledes vil I også
blive præsenteret for vores opstillede kandidat til Aarhus Universitets bestyrelse.

Bemærk at tidspunktet for mødestart og mødeslut er ændret. Det startes SHARP! (kl. 18:00) for at
holde tidsplanen.

Vi skal også have indsuppleret til Dirigentinstutionen, så vi kan afholde vores kommende fællesrådsmøder på
bedst mulig vis. Pladserne for chefdirigent og 1. dirigent er vakante, så vi anbefaler alle til at lede blandt
deres medstuderende om gode kandidater til posterne.

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.

Der er forplejning under mødet, men vær opmærksom på at mindske smitten, så hold dig til dine allokerede
snacks, kopper og andet.

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.

For at mindske smittespredningen anbefaler vi, at man er opmærksom på de gældende retningslinjer for at
omgås hinanden. Der arbejdes på at sikre en sikker måde at give forplejning på, samt at vi lægger op til, at
fagrådene melder ind, såfremt de deltager med flere medlemmer end de er mandatberettigede, så vi kan holde
styr på antallet af studerende i lokalet.

Tidsplanen frem til det tredje ordinære fællesrådsmøde:
Torsdag den 17.09.2020 kl. 18.00 - Fællesrådsmødet

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

Venlig hilsen
Dirigentinstitutionen:

1. dirigent 2. dirigent
Jonathan S. Rossen Morten Engsvang
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Foreløbig dagsorden til 4. ordinære Fællesrådsmøde d. 17.09.2020
Torsdag d. 17.09.20 kl. 18.15-20.00, 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 tredje ordinære fællesrådsmøde d. 18.08.2020 (O+D+B)

(Bilag 1)

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

18:00-18:05

2. Sager til behandling I

5.1 Studenterrådets liste- og valgforbund for universitetsvalget 2019 (O+D+B) (bilag 2)

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

18:05-18:25

3. Pause 18:25-18:30

4.  Universitetsvalget 2020

4.1 Workshop om valgkampsgrundlaget for Studenterrådet ved Aarhus Universitet (O+D)

(bilag 3)

4.2 Drøftelse om valgkampen 2020 (O+D) (bilag 4)

18:30-19:10

5. Pause 19:10-19:15

6. Sager til behandling II

6.1 Indsupplering til Dirigentinstitutionen (O+D+B) (bilag 5)

6.2 Indsupplering til Aktivitetspuljen (O+D+B)

19:15-19:20

7. Punkter til næste Fællesrådsmøde d. 22.10.2020 19:10-19:15

8. Meddelelser

8.1 Forretningsudvalget (O)

8.1.2 Studenterpolitisk Forum

8.2 Danske Studerendes Fællesråd (O)

8.3 AUPUS og indsupplering (O+B) (Bilag 7)

8.3.1 Temamøde om uddannelse under Corona

8.4 KAMPUS og indsupplering (O+B) (Bilag 8)

8.5 LUPUS og indsupplering (O+B) (Bilag 9)

8.6 IC (O)

19:15-19:50
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8.8 Andre

9. Evt. 19:50-19:55

10. Mødeevaluering (uden for referat) 19:55-20:00
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Bilag 1: Referat af det 3. ordinære Fællesrådsmøde d. 18.08.20

Dagsorden til 3. ordinære Fællesrådsmøde d. 18.08.2020
Torsdag d. 09.05.19 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)

Mads (Dirigent), Morten (Dirigent), Bjørn (Sekretariatsleder), Alexander (FU), Marie (FU),
Anders (FU) M, Sofie (FU) M, Erik (Sigma) M, Anders (Statsrådet) M, Erik F (Sigma) M,
Malte (Sigma), Mathias (Oeconrådet) M, Mikkel (Jura-rådet) M, Rune (Sigma) M, Peter
(FU), Asbjørn (FU), Marie (FU), Stine (SJUS) M, Ditte (Arts) M, Julie (Medicinerrådet)
M, Puk (Arts) M, Louise (ABC) M,  Katrine (Arts) M, Maja (BFU) M, Sarah (Arts) M,
Jonathan (Dirigent) Tenna (Arts) M, Malene (Arts) M, Lars (RIA).

Der er quorum.

1.2 Godkendelse af referat fra 2. ordinære fællesrådsmøde d. 07.05.2020 (B) - Bilag 1.2

Referatet er godkendt.

1.3 Godkendelse af dagsorden (B)

Dagsordenen er godkendt.

15:30-
15:40
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2. Sager til behandling
2.1 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde ved Forretningsudvalget (O+D)

Alexander orienterer.

Arbejdet har handlet meget om corona-håndtering, hvilket også kommer til at præge
arbejdet fremadrettet. Der er blevet koordineret med rektoratet og DSF.

Der har været fokus på afvikling af eksamen.

Man arbejder stadig på, hvordan fase 4 håndteres. Det handler blandt andet om, at
alt der hedder fest og fredagsbarer sættes på standby.

Derudover kigger man på studiestarten. Rusugen er i skrivende stund udsat med to
uger. Fokus er at sikre, at de nye studerende får en så god start så muligt.

Man arbejder fra universitetets side på at finde ud af, hvordan de øvrige studerende
skal undervises.

Man har i løbet af sommeren skrevet til uddannelsesministeren med en opfordring
til at være mere synlig.

Arbejdet med corona har også skabt en masser arbejdsgrupper, hvor Studenterrådet.

Peter orienterer om DSF.

Arbejdet i DSF har naturligvis også været præget af situationen med corona.

Man sidder derudover og arbejder med udarbejdelsen af den nye karakterskala samt
boligpolitik.

Man har besluttet, at politikkonferencen til d. 20. til 22. november.

Jysk kunstakademi er blevet optaget

- Spørgsmål

Erik (Sigma)

15:40-
16:40
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Der stilles spørgsmål til reaktionen på den skriftlige henvendelse til
uddannelsesministeren.

Marie (FU)
Der svares, at timingen med udbrud på statskundskab

Puk (Arts)¨
Der stilles spørgsmål til den mobile testenhed på universitetet.

Marie (FU)
Universitetsdirektøren kontaktede regionen, og det handler om kapacitet. Man er
ikke helt klar over strukturen endnu.

Malte (Sigma)
Der stilles spørgsmål til, hvordan man som studerende skal forholde sig, hvis man
bliver smittet

Alexander (FU)
Man tager det med på ledelsesmøde med rektoratet.

Malene (Arts

2.2 Opdatering om større arrangementer og økonomi ifm. COVID-19 (O) - Bilag 2.2

Bjørn orienterer.

2.3 Valg af bestyrelsesmedlem til Studenterhusfondens bestyrelse (B) -  Bilag 2.3

Bjørn og Puk (Arts) orienterer

Rune (Sigma)
Der stilles spørgsmål til de øvrige aktiviteter som Studenterhusfonden laver.

Bjørn
Studenterhusfonden står hovedsageligt for kantinedrift, kursusvirksomhed og Stakladen.

Malte (Sigma) stiller op.

Der er ikke andre opstillinger, og Malte er valgt ind.
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2.4 Indsupplering til Dirigentinstitutionen  (B) - Bilag 2.4

Mads orienterer om dirigentinstitutionen. Mads er færdiguddannet, og stillingen som
chefdirigent er derfor ledig.

Der er ingen opstillinger.

2.5 Indsupplering til Kritisk Revisor (B) - Bilag 2.5

Bjørn orienterer

Det bemærkes, at næste møde er i september.

Julie (Medicinerrådet) stiller op.

Der er ikke andre opstillinger, og Julie er valgt ind.

2.6 Studenterrådets spidskandidat til AU’s bestyrelse (O) - Bilag 2.6

Jonathan (Arts) orienterer.

Det bemærkes, at fristen er overskredet.

3. Pause 16:40-
16:55
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4. Meddelelser
4.1 Forretningsudvalget (O)

Marie (FU)

Fremadrettet kommer der meget fokus på trivsel på universitet.

Modulet med onlineundervisning skal testgøres. Hvis man er interesseret i at
arbejde med sådan noget, kan man kontakte Marie på marie@sr.au.dk

Peter (FU) har arbejdet på at få studienævnsgruppen på facebook op og køre.

4.2 AUPUS (O)

Peter (FU) orienterer.

4.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) - Bilag 4.2.1

Erik S (Sigma) stiller op og vælges ind.

4.3 KAMPUS (O)

Erik (FU) orienterer.

Man arbejder på en studiestartskampagne i samarbejde med Delfinen.

Derudover har man indledt et samarbejde med nogle iværksætterne om en app.

4.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) - Bilag 4.3.1

Der er ingen opstillinger.

4.4 LUPUS (O)

Anders (FU) orienterer.

Man er lige nu i gang med at skrive et klimapapir sammen med LUPUS.

4.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) - Bilag 4.4.1

16:55-
17:20
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Der er ingen opstillinger.

4.5 International Committee (O)

Sofie (FU) orienterer.

Man har været udfordret af corona, men man har få nogle nye medlemmer.

Malte (Sigma)
Der stilles spørgsmål til, hvem IC har kontakt med.

Sofie (FU)
Man har ikke specifikke kontaktflader. IC arbejder hovedsageligt med
internationale studerende på Aarhus Universitet.

4.5.1 Indsupplering til International Committee (B) - Bilag 4.5.1

Der er ingen opstillinger

4.6 Fagrådsrunden (O)

Fagrådene orienterer.

4.7 Andre

Puk (Arts)
Studenterfonden af 1963 tager imod ansøgninger til midler.
En opdatering fra Circle U. Man er blevet godkendt af EU, og man er dermed en
rigtig organisation.
Studiestartskampagnen ”Be Nice, Not Træls” løber igen af stablen i år, og det kunne
være fedt, hvis man vil være med til distribuere materialet på campus.

5. Evt.

Mads (Dirigent) takker for syv år i studenterpolitik. Der klappes virtuelt.

17:20-
17:25

´6. Mødeevaluering (uden for referat) 17:25-
17:30
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Bilag 2: 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 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.

Vi har på nuværende tidspunkt bestemt os at holde fast på “Sammen om” sloganet fra sidste år, så tænk på alt

det, som vi kan være sammen om. Vi har på nuværende tidspunkt tre overordnede områder

1) Sammen om studenterdemokrati - om repræsentation og SR’s organisering

2) Sammen om Grønt fremtidigt campus - fokus på campusudvikling og bæredygtighed

3) Sammen om uddannelseskvalitet - om at fjerne fremdriftskrav på AU samt sikre at

uddannelseskvaliteten ikke halter på grund af Covid-19

Det færdige valgkampsgrundlag vil blive præsenteret for fællesrådet på Fællesrådsmødet d. 22. oktober.

Bilag 4: Drøftelse om afholdelse af valgkamp 2020

På grund af Covid-19 restriktionerne lægger Dirigentinstitutionen og Forretningsudvalget op til en drøftelse
om, hvordan vi håndterer en valgkamp med de gældende restriktioner. Da dette er noget, som de enkelte
fagråd gør på hver sin vis, anbefaler vi, at man forud for mødet har talt med baglandet om planerne for den
kommende valgkamp.

I vil have mulighed for at kunne drøfte jeres overvejelser over for de andre fagråd og vurdere, hvordan vi på
bedste vis kan sikre synlighed omkring valgkampen, videreudvikle på vores valgkampspraksis og holde fast i
gode traditioner på trods af restriktionerne.

Håber at I kan komme i tanke om, hvordan vi bedst håndterer det kommende valg under alle de muligheder,
som kan forekomme til november.
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Bilag 5: Opstilling til Dirigentinstitutionen
Da Jonathan er ved at blive lidt for gammel, gråhåret og har lidt travlt med uddannelsen, bliver han desværre
nødt til at give hvervet videre til en ny generation af garvede dirigenter. Da Mads’ plads ikke blev besat på
sidste møde, har vi således to pladser ledige i dirigentinstitutionen.

Det er altså muligt at stille op til posten som  Chefdirigent og 1. dirigent.

Arbejdet i Dirigentinstitutionen
Dirigentinstitutionens opgaver er beskrevet i statutten, særligt kapitel 7, men kan opsummeres til:

● Planlægning og afholdelse af fællesrådsmøder
● Fortolkning af Studenterrådets Statut
● Sikre demokratisk praksis i hele Studenterrådet

Fællesrådsmøder
Den primære arbejdsopgave for Dirigentinstitutionen er Fællesrådsmøderne. Dirigentinstitutionen er
ansvarlig for at indkalde Fællesrådet, sammensatte dagsordenen og indsamle de relevante bilag. I praksis er
det i høj grad Forretningsudvalget, de politiske udvalg og fagrådene som leverer det egentligt indhold til
punkterne og skriver bilag, men dirigenter står for at indhente det hele og sætte det sammen i udsendingerne
til fællesrådet, samt at sikre at de faste punkter tages op på de rette tidspunkter.
Derudover er det også dirigenter som står for at lede selve afholdelsen af Fællesrådsmøderne.

Fortolkning af Studenterrådets Statut
Hvis der opstår tvivl omkring hvordan Studenterrådets Statut (dvs.Studenterrådets vedtægt) skal forstås,
enten generelt eller i forhold til en specifik situation, er det op til Dirigentinstitutionen at afklare dette.

Sikre demokratisk praksis i hele Studenterrådet
Det er Dirigentinstitutionen opgave at kontrollere, at alt i Studenterrådet går rigtigt til, og at vi overholder
vores Statutter og vores principper om demokrati og studenterrepræsentation. Det indebærer fx at
Dirigentinstitutionen kontrollerer forretningsorderne fra de politiske udvalg og fagrådenes vedtægter, eller
sikre at diverse møder er korrekt indkaldt, således at alle har haft mulighed for at deltage. I sidste ende er det
Dirigentinstitutionen, der skal være demokratiets vogtere i Studenterrådet.

Dig som dirigent
Arbejdsbyrden er i det daglige ikke særlig stor, men giver dig en unik mulighed for at sætte et præg på
Studenterrådet, og være en vigtig understøttelse af Forretningsudvalgets og fagrådenes arbejde.
Dirigentinstitutionen er både oplagt for dig, der er lidt nyere i Studenterrådet, men gerne vil ind i den indre
kerne af Studenterrådets arbejde, og som måske har friske nye idéer til hvordan Fællesrådsmøderne kan
tilrettelægges - og samtidig også oplagt for den mere garvede aktive i Studenterrådet, som vil bruge sin
erfaring til at hjælpe med at alt går rigtigt for sig.
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I den nuværende Dirigentinstitutionen er vi meget optaget af at sikre en ordentlig overlevering  til de nye, så
du skal ikke være bekymret for pludselig at stå med det hele selv. Skiftet midt i et rådsår giver en oplagt
mulighed for god overlevering, og at vi kan overdrage opgaver løbende.

Har du nogen spørgsmål til posterne eller arbejdet i Dirigentinstitutionen er du velkommen til at kontakte de
nuværende dirigenter:

Jonathan Sebastian Rossen, 1. Dirigent
jonathan@sr.au.dk

Morten Engsvang, 2. dirigent

morten@sr.au.dk
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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
● 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 kan stilles til Anders på Anders@sr.au.dk eller Jonathan på Jonathan@sr.au.dk

18

mailto:dirigent@sr.au.dk
mailto:Anders@sr.au.dk
mailto:Jonathan@sr.au.dk

