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FÆLLESRÅDSMØDE

Tidsplan frem til det 6. ordinære fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.
Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til sjette og sidste ordinære fællesrådsmøde d. 26. november 2020.

På årets sidste fællesrådsmøde skal vi have evalueret det univalg, der kommer til at foregå i næste uge.
Der blev på sidste fællesrådsmøde indstillet til at fagrådene skulle komme med ændringsforslag til
klimapolitikpapiret. Deadline for dette er nået uden at nogen ændringsforslag er blevet indsendt, det vil
derfor ikke blive behandlet på dette møde.
Der er blevet indstillet til en ændring af statutterne omkring tidspunktet for det konstituerende
fællesrådsmøde. Ordlyden af dette forslag kan findes i bilagene.
Vi har et gæsteoplæg fra DSF omkring sexisme og derefter vil der også blive talt om det grønne netværk,
som er et nyt samarbejde med Den Grønne Studenterbevægelse.
Herefter skal vi godkende mødekalenderen og budget for næste år, samt nedsætte et kommissorieudvalg.
Dirigentinstitutionen vil anbefale, at man skriver tilbage, hvis man har spørgsmål om sidstnævnte, da vi
håber på hurtigt at kunne vælge folk fra deres respektive hovedområder.

Der er som altid mulighed for indsupplering i vores udvalg så bemærk at det jf. Statuttens Appendiks C er
muligt at opstille til personvalg ved at indsende en skriftlig opstilling eller ved at meddele sit kandidatur på
mødet.

Tidsplanen frem til det 6. ordinære fællesrådsmøde:
26. november 2020 - Sjette ordinære fællesrådsmøde

Som altid er I velkomne til at henvende jer med spørgsmål, forslag, indvendinger eller noget helt andet på
dirigent@sr.au.dk.

Skulle man mod forventning forefinde fejl eller mangler i nærværende udsending såvel som andre
udsendinge, så er man mere end velkommen til at forelægge Dirigentinstitutionen den pågældende
uhensigtsmæssighed med henblik på korrektion i senere udsendinge eller på det relevante fællesrådsmøde.

Venlig hilsen
Dirigentinstitutionen:
2. dirigent
Morten Engsvang
dirigent@sr.au.dk
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FÆLLESRÅDSMØDE

Foreløbig dagsorden til 6. ordinære Fællesrådsmøde d. 26.11.2020
Torsdag d. 26.11.20 kl. 16:15-19:15, Online/ O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

1.2 Godkendelse af referat - 5. ordinære fællesrådsmøde d. 22.10.2020 (O+D+B)

(Bilag 1)

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

16:15-16:20

2. Sager til behandling I

2.1 Evaluering af Universitetsvalget 2020 (O+D)

2.2 Budget Rådsåret 2021 (O+D+B) (Bilag 2)

16:20-17:00

3. Pause 17:00-17:10

4. Sager til behandling II

4.1 Oplæg om sexisme - gæsteoplæg fra DSF (O)

4.2 Grønt Netværk (O)

4.3 Mødekalender for rådsåret 2021 (O+B) (Bilag 3)

17:10-18:00

5. Pause 18:00-18:10

6. Sager til behandling III

6.1 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 6)

6.2 Kandidater til bestyrelsen af studenterfonden af 1963 (O+B) (bilag 5)

6.3 Nedsættelse af kommissorieudvalget 2020-2021 (O+B) (Bilag 4)

18:10-18:40

7. Meddelelser

7.1 Forretningsudvalget (O)

7.2 AUPUS (O)

7.2.1 Indsupplering til AUPUS (B)

7.3 KAMPUS (O)

7.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B)

7.4 LUPUS (O)

7.4.1 Indsupplering til LUPUS (B)

7.5 International Committee (O)

7.5.1 Indsupplering til International Committee (B)

18:40-19:00
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FÆLLESRÅDSMØDE

7.6 Fagrådsrunden (O)

7.7 Andre (O)

8. Evt. 19:00-19:10

9. Mødeevaluering (uden for referat) 19:10-19:15
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 1: Referat af det 5. ordinære Fællesrådsmøde d. 22.10.2020
Foreløbig dagsorden til 5. ordinære Fællesrådsmøde d. 22.10.2020
Torsdag d. 22.10.20 kl. 16:15-19:20, Richard Mortensen Stuen / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia
1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Morten (2. dirigent, fungerende Chefdirigent), Bjørn (Sekretariatsleder), Malthe
(Grafiker), Anders (Statsrådet) M, Laura (Statsrådet) M, Mathias (Oceonrådet) M, Malte
(Sigma) M, Jesper (Sigma) M, Asbjørn (FU), Olivia (Medicinerrådet) M, Anders
(Medicinerrådet) M, Malene (Arts) M, Jonathan (Arts) M, Mikkel (Jurarådet) M,
Alexander (FU), Sofie (FU/MoGens) M, Stine (SJUS) M, Carla (Psykrådet) M, Mathias
(CC) M, Ditte (Arts) M, Erik (FU), Peter (FU), Anders (FU), Marie (FU), Hanni
(Bestyrelsesmedlem), Peter (RIA) M, Puk (Arts) M, Katrine (Arts) M, Maria (Arts) M,
Erik (Sigma) M.

Der er quorom.

1.2 Godkendelse af referat - 4. ordinære fællesrådsmøde d. 17.09.2019 (O+D+B)
(Bilag 1)

Referatet er godkendt

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Dagsordenen er godkendt

16:15-16:25

2. Sager til behandling I
2.1 Introduktion af praktikant (O)

Malthe orienterer om sin praktik i Studenterrådet. Han kommer til at undersøge
fagrådenes placering på AU, Studenterrådets kommunikation med fagrådene samt,
hvordan man kan styrke fagrådene til gavn for den almene studerende på Aarhus
Universitet.

2.2 Politikkonferencen (O)

Peter (FU) orienterer om politikkonferencen

Første møde er onsdag d. 28. kl. 16:00, hvis man er interesseret.

Jonathan bemærker, at det ”faktisk er dyrere at blive hjemme”.

Der spørges ind til pladser.
Det svares, at vi selv bestemmer mængden af pladser dog med forbehold for corona.

2.3 Ændringsforslag til aktivitetspuljens retningslinjer (bilag 4 og bilag 5) (D+B)

16:25-17:45
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Sofie (FU) orienterer om aktivitetspuljen.

Hun fortæller endvidere om grundlaget for ændringsforslag samt tilføjelser.

Der spørges ind til, om der blot skal være én, der svarer.

Der svares, at der mindst skal være to medlemmer.

Der stemmes, og forslaget er vedtaget.

2.4 Universitetsvalget 2020 (O+D+B)

Sofie og Anders (FU) er Studenterrådets valgansvarlige og orienterer om
universitetsvalget indtil nu.

Sofie orienterer om valgbudgettet. Man har budgetteret meget ligesom sidste år. Man har
dog brugt flere penge på plakater, og der er derudover afsat midler til værnemidler og
øvrigt PR som supplement til den manglende fysiske tilstedeværelse.

Bemærk der er frist for indsending af kandidatlister i morgen fredag d. 23. kl. 12:00.

Der spørges ind til ressourcer til værnemidler.

Der svares, at man stadig er i dialog med AU samt KS og Frit Forum i forhold til at få sat
værnemidler til rådighed fra AU. Alt er dog stadig meget tentativt, da situationen konstant
udvikler sig.

Anders (FU) orienterer videre, at plakatstormen er forløbet meget stille og roligt.

Der spørges ind til, om det er muligt at få flere plakater.

Der svares, at der stadig er plakater til rådighed, og der er mulighed for at printe flere.

Der spørges ind til midler afsat til Facebook.

Man opfordres til at undersøge muligheden for at søge midler i fagrådspuljen.
Der orienteres videre om, at man kan tænke i alternativer, da corona-restriktionerne
begrænser den fysiske aktivitet. Forventningen er stadig, at man kan have fysiske boder.

Der spørges ind til, hvilke alternativer man har tænkt sig fra de valgansvarliges side.

Der svares, at man fortsat sigter mod et mere eller mindre normalt universitetsvalg. Det er
muligt at rykke rundt på midlerne, hvis man begrænses yderligere. Det kan være øget
online tilstedeværelse. Det bemærkes dog, at der er grænser for, hvor mange penge man
kan bruge online. Gode idéer fra fagrådene er altid velkomne!

Puk og Maria (Arts) foreslår, at man eventuelt kan tænke i at rykke valgboderne udenfor.
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Der spørges ind til kaffe, og hvad man gør, hvis man ikke må servere kaffe. Det kan være
en mulighed, at man kontakter kantinerne for at lave et alternativ.

Talerlisten rundes af, af hensyn til tidsplanen.

2.4.1 Valgkampsgrundlag (bilag 11,12 og 13)

Anders (FU) orienterer om processen med valgkampsgrundlaget.

Man erkender, at processen har været forhastet.

Jonathan bemærker indledningsvis, at det oprindelige valgkampsgrundlag er blevet
ændret, da man skrev det før corona. Krisen har givet nye perspektiver såsom trivsel og
kommunikation.

Erik og Jonathan præsenterer valgkampsgrundlaget.

Det bemærkes afsluttende, at det oprindelige grundlag indebar fokus på
studenterdemokrati. Man mener, at studenterdemokrati er en del af Studenterrådets praksis
og virke, hvorfor det ikke vurderes til at være et konkret nok emne at gå til valg på.

Der åbnes op for spørgsmål.

Erik (Sigma), Der spørges ind til punktet trivsel, og hvad der menes med diversitet i AU’s
medarbejdere

Jonathan, Der svares, at diversitet skal forstås ikke blot som køn, men som et overordnet
begreb, der også dækker nationalitet, faglighed, baggrund, etc.

Erik (Sigma), Der argumenteres for, at mange studerende kan misforstå, hvad der menes
på diversitet.

Jonathan, Der svares, at det må være op til fagrådene at mangfoldiggøre begrebet, så
fokus ikke blot er på køn. Man ønsker at benytte sig af et begreb, der er lidt bedre, end det
AU bruger.

Der stemmes.

Valgkampsgrundlaget er godkendt.

Der er to, der stemmer blankt.

Peter (FU) opfordrer til, at man klapper, og der klappes.

2.4.2 Valgbudget (bilag 2)

Se 2.4.
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3. Pause 17:45-17:55

4. Sager til behandling II
4.1 Indstilling til omstilling af KAMPUS(bilag 3) (D+B)

Erik (FU) orienterer om indstilling.

Det bemærkes, at indstillingen hovedsageligt bygger på manglende engagement samt
interne kræfter til at afholde kampagnerne.

Herefter gennemgås løsningsforslag 1 og 2.

Der åbnes for diskussion.

Der spørges ind til, hvordan koordinatoren skal udpeges.

Marie (FU) svarer, at Forretningsudvalget kort efter konstitueringen fordeler
arbejdsopgaver internt. Koordinatoren ville være én af disse opgaver.

Der spørges ind til, hvor man kan søge kampagnemidler som fagråd.

Erik (FU) svarer, at koordinatoren forvalter de midlerne, hvorigennem man koordinerer
brugen af ressourcer.

Han bemærker yderligere, at KAMPUS ikke lukker øjeblikkeligt, men bliver udfaset
langsomt.

Asbjørn (FU) bemærker, at det er vigtigt, at man husker KAMPUS, således udvalget kan
startes op igen, hvis behovet opstår.

Puk (Arts) beder om en summepause på fem minutter. Erik (FU) orienterer om
beslutningsprocessen. Først stemmes der om, hvorvidt KAMPUS skal nedlægges i sin
nuværende form. Herefter stemmer man om forslagene.

Der stemmes om, hvorvidt KAMPUS skal nedlægges i sin nuværende form

KAMPUS nedlægges

Der stemmes om løsningsforslagene

Løsningsforslag 2 er vedtaget med bemærkninger fra Arts

Det bemærkes, at løsning 2 centraliserer en stor budgetpulje på få hænder, hvorfor man
gerne ser, at der budgetteres separat for at skabe transparens. På den måde kan Fællesrådet
løbende holde øje med pengene.

4.2 Vedtagelse af studenterrådets klimapolitikpapir (bilag 10) (D+B)

17:55-18:50
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Anders (FU) og Peter (FU) orienterer på vegne af henholdsvis LUPUS og AUPUS. Begge
udvalg har sideløbende arbejdet med klimapapiret for herefter at skrive et samlet papir.

Der åbnes for diskussion.

Stine (SJUS) bemærker, at der er undervisning på Foulum

Puk (Arts) er nysgerrig på samarbejdet med Aarhus kommune og vil gerne høre, hvorvidt
man undersøger muligheden at arbejde sammen med kommunerne, hvor AU’s øvrige
bygninger ligger

Marie (FU) svarer, at man har undersøgt muligheden, men givet arbejdsbyrdens størrelse
vurderes det ikke, at man har kræfter til det endnu. Yderligere bemærkes det, at man taler
med DSF om arbejdet med kommunerne.

Malte (Sigma) spørger ind til det økonomiske perspektiv

Peter (FU) svarer, at man presser på ift. universitetets ageren på området. Det bemærkes
videre, at det ikke vurderes at være Studenterrådets opgave at finde pengene. Marie (FU)
uddyber, at politikpapiret gerne må være visionært. Det praktiske kommer bagefter

Peter (FU) fortsætter med, at man kan fokusere på det økonomiske gevinster.

Erik (Sigma) vil gerne have bekræftet, at AU kører på 100% ren energi.

Marie (FU) bekræfter, at man kører på 100% vindenergi. Fællesrådet er forbløffet.

Mathias (Oceon) spørger ind til udfordringen med behovet for at købe bøger.

Peter (FU) svarer, at det vurderes til at være en studienævnskompetence.

Anders (FU) tilføjer, at Studenterrådet gerne vil være varsomme med at pådutte de enkelte
fagråd sådanne krav.

Peter (FU) tilføjer, at man gerne vil give fagrådene muligheden for at træffe beslutningen
lokalt.

Laura (Statsrådet) spørger ind til DSF’s holdning til klima.

Marie (FU) svarer, at den er et tilvalg, og dermed ikke en holdning, man er tvunget til at
tilslutte sig.

Jonathan (Arts) bemærker, at meget forskning afhænger af forskeres mulighed for at rejse
internationalt. Det kan begrænse deres faglighed, hvilket ikke er vores gebet.

Puk (Arts) bemærker, at man kan lave kompendier ”on demand”.
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Olivia (Medicinerrådet) spørger ind til processen med at vedtage papiret, da der er
kommet et halvt ændringsforslag.

Der svares, at hvis Fællesrådet ønsker, at papiret vedtages og åbnes op igen til næste
fællesrådsmøde, således man har tid til at skrive ændringsforslaget, er LUPUS og AUPUS
naturligvis meget lydhøre.

Der stemmes om, hvorvidt man kan godkende papiret

Klimapapiret er vedtaget med ændringer til næste fællesrådsmøde.

Der hersker en smule forvirring om den videre beslutningsproces. Man tager derfor en
taktisk pause.

Det bemærkes, at LUPUS og AUPUS har kompetence til selv at komme med mindre
ændringer.

Der stemmes om, hvorvidt det selv er fagrådene, der skal tage stilling til, om der skal
laves tilføjelser.
12 for

6 imod

2 blanke

Det vedtages, at fagrådene selv skal sende ændringsforslag.

Marie (FU) bemærker, at LUPUS og AUPUS laver ændringsforslag til 1. udsending, så
man har mulighed for at tage stilling til deres bud. Deadline for fagrådenes forslag er 2.
udsending.

4.3 Opstilling til Dirigentinstitutionen (bilag 6) (B)

Morten (2. dirigent) orienterer om dirigentinstitutionen.

Der er ingen opstillinger, men man opfordres kraftigt til at vende det med baglandet

5. Meddelelser
5.1 Forretningsudvalget (O)

Marie (FU) orienterer

Man fokuserer på coronahåndtering herunder eksamensafvikling og foråret 2021

Man oplever en stigende tendens til, at man kontaktes fra alle mulige steder på AU,
hvilket er super fedt. Man gør sit bedste forsøg på at sende dem videre.

18:50-19:10
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Forretningsudvalgsåret lakker mod enden, og man er derfor velkommen til at kontakte FU
for at høre mere om arbejdet i FU.

Man arbejder meget international

TUSIND TAK til alle for støtteerklæringerne til lempelsen af fremdriftsreglerne.

Erik (Sigma) spørger ind til, hvor mange underskrifter man har indtil videre.

Svaret er 58

Malene (Arts) og Marie (FU) arbejder med at skabe fokus på studerende med
funktionsnedsættelser. Man er meget velkommen til at joine.

Man fokuseret på, hvad der gør en god studiestart i samarbejde med rektoratet. Man søger
midler, der kan være med til at uddanne tutorer på en hensigtsmæssig måde med fokus på,
sexisme, beredskab, førstehjælp og tillid.

Der arbejdes med trivsel på sekretariatet, hvor man har to nye medarbejdere, der er i fuld
gang.

Sidst opfordres man til at bruge FU og sekretariatet under valgkampen, og man må
selvfølgelig gerne følge og ”like” opslag på facebook.

5.2 AUPUS (O)

Ditte (Arts) orienterer om LUPUS

Man har i den seneste tid arbejdet med klima, valgkampsgrundlag og fremdriftsindstilling
til universitetsledelsen. Man har derudover arbejdet med Peer-feedback og sexisme. Sidst
men ikke mindst har man haft virtuelt møde med prorektor Berit Eika.

5.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (bilag 7)

Der er to opstillinger, Laura (Statsrådet) og Jonathan (Arts).

De vælges ind.

5.3 KAMPUS (O)

Erik (FU) orienterer om KAMPUS’ arbejde

Man har arbejdet med en coronasikker valgkamp samt julekalenderen. Derudover skal
man til at se på omlægningen
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5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (bilag 8)

Der er ingen opstillinger

5.4 LUPUS (O)

Anders (FU) orienterer om LUPUS

Man har for vane at lægge sine møder lige før bestyrelsesmøder i DSF. Herved giver man
Studenterrådets repræsentanter mandat.

5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (bilag 9)
Der er ingen opstillinger

International Committee orienterer om deres arbejde ved Sofie (FU).

Man er i gang med at undersøge, hvilke udfordringer og behov de internationale
studerende.

Der tillades, at man indsupplerer medlemmer

Der er ingen opstillinger

5.5 Fagrådsrunden (O)

Fagrådene orienterer

5.6 Andre (O)

Asbjørn (FU) beretter, at idræt er begyndt at flytte op til universitetsbyen. Man render ind
i nogle problemer, da man blandt andet mangler stadion og svømmehal inde i midtbyen.

Der spørges ind til, om man taler om at starte et fagråd på idræt.

Forretningsudvalget taler om det, men vurderingen er, at der ikke er den helt store
opbakning på nuværende tidspunkt.

6. Evt.

Peter (FU) tilmelding til Politik konference sker onsdag d. 28. oktober 2020

30. – 31. januar 2021 forventer man at afholde opkvalificerende weekend på Sandbjerg

Malthe (Grafiker) spørger ind til, hvor mange fagråd, der var repræsenteret til mødet.

Der var 11.

19:10-19:15
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7. Mødeevaluering (uden for referat) 19:15-19:20
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Bilag 2: Budget for Rådsåret 2021

Bilaget er vedhæftet mailen hvorved denne udsending har sin gyldighed.
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Bilag 3: Fællesrådets mødekalender for rådsåret 2021

Dirigentinstitutionen foreslår som udgangspunkt denne mødekalender for rådsåret 2021. Den tager
udgangspunkt i det forgangne rådsår og de begivenheder, der kommer til at påvirke Fællesrådet og
Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Der er ligeledes kigget på tiden mellem de enkelte fællesrådsmøder
således at dirigentinstitutionen har mulighed for at indsamle relevante bilag i god tid og forberede
udsendelserne.

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

Konstituerende Fællesrådsmøde torsdag d. 18. februar 2021

1. ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 8. april 2021

2. ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 6. maj 2021

3. ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 16. september 2021

4. ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 21. oktober 2021

5. ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 25. november 2021

16
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Bilag 4: Kommissorieudvalget
Om Kommissorieudvalget

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

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

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

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

hvorfor kendskab til alle udvalg ikke er et krav.

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

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

hovedområder.

Statuttens bestemmelser:

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

§ 32

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

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

Stk. 2

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

sammensætning.
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Bilag 5: Studenterfonden af 1963
Valg af bestyrelse for Studenterfonden af 1963

Studenterfonden af 1963 er en uddelingsfond, der har til formål at give økonomisk støtte til

studenterpolitiske, faglige og sociale initiativer på Aarhus Universitet. I særlige tilfælde ydes også støtte til

aktiviteter, der også omfatter andre uddannelsessøgende end studerende ved Aarhus Universitet.

Det administrative arbejde forestås af AU, der modtager ansøgningerne og videresender dem til bestyrelsen,

der står for at uddele midlerne til værdige ansøgere. Fonden uddeler årligt kr. 10.000-15.000.

Antallet af bestyrelsesmødet er begrænset, men i foråret behandles regnskabet og i november/december

behandles ansøgningerne.

Valg

Bestyrelsesmedlemmerne udpeger medlemmerne til Studenterfonden af 1963. Fællesrådet indstiller de

kandidater, som studenter-bestyrelsesmedlemmerne fra Aarhus Universitets bestyrelsen udpeger. Dette vil

sige at vi er afhængige af medlemmernes tilhørsforhold.

Derfor skal Fællesrådet vælge 5 medlemmer. De udpegede studerende vælger selv en formand til

konstitueringen.

Hvis du gerne vil være med til at hjælpe gode studenterprojekter på AU til verden, er Studenterfonden af

1963 derfor et spændende sted at bruge sin tid. Derudover vil du også få indsigt i hvordan en mindre fond

drives og bidrager til et positivt formål.

Spørgsmål til Studenterfonden af 1963 kan rettes til Puk Willemoes, tlf: 25 56 34 17, mail:

201507576@post.au.dk
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Bilag 6: Indstilling til statutændring (1. behandling)

Procedure:
Forslag til ændringer af statutten skal behandles på to fællesrådsmøder for at blive godkendt. Dette møde er
førstebehandlingen af de stillede forslag.
Forslaget er stillet som en samlet pakke, da det vedrører én samlet substantiel ændring, selvom det vedrører
flere forskellige paragraffer. Derfor indstiller Dirigentinstitutionen til at Fællesrådet stemmer om den
samlede pakke. Ethvert medlem af Fællesrådet kan dog udbede sig, at enkelte forslag tages ud, og der
stemmes om dem separat.
Der kan stilles ændringsforslag til de stillede forslag. Såfremt det er muligt modtager Dirigentinstitutionen
gerne ændringsforslag forud for mødet på dirigent@sr.au.dk

1. Flytning af konstituerende fællesrådsmøde
Forretningsudvalget stiller hermed forslag om at flytte det konstituerende fællesrådsmøde fra dets nuværende
placering som det første møde i foråret til i stedet er blive afholdt som det sidste møde i efteråret. Altså i
praksis rykke det konstituerende møde fra slut februar til slut november.
Dette vil være gældende for valg af både Forretningsudvalg og dirigenter samt andre valg, der er bundet til
det konstituerende fællesrådsmøde.
Forslaget indebærer som konsekvens også et forslag om at rykke tiltrædelsen for de nyvalgte
forretningsudvalg og dirigenter. Det foreslås, at de nyvalgte som ovenstående beskriver bliver valgt på sidste
møde i efteråret, men derefter ikke tiltræder officielt før 1. februar altså i forlængelse af semesterstart. På
denne måde gives der rum til grundig og fyldestgørende overlevering mellem aftrædende og tiltrædende.
Herudover, giver det også plads til, at de aftrædende kan påbegynde og deltage aktivt i det nye semester fra
dets start. Dette har været særlig relevant de seneste år for den aftrædende forperson, da vedkommende ofte
har skulle begynde speciale fra semester start.
Øvrige valg vil følge praksis i diverse udvalg, og deres tiltrædelse. I det omfang det er meningsfyldt vil disse
valg ligeledes være med tiltrædelse pr. 1 februar.
Herunder følger et skema med motiverende faktorer, der har ledt til dette forslag

Argument Hvorfor?

Overlevering fra aftrædende til
tiltrædende FU

Med denne ændring vil overlevering mellem det nye og det gamle
forretningsudvalg forbedres væsentligt, da det giver mulighed for at
påbegynde overlevering allerede i december og januar. Dette vil
resultere i et langt mere velforberedt og arbejdsklart forretningsudvalg
fra det øjeblik de
tiltræder.

Overlevering i forpersonskabet Specielt overleveringen mellem forpersonskaberne er essentiel for et
velfungerende Studenterråd. På nuværende tidspunkt er denne
overlevering ufyldestgørende grundet det sene valg og det faktum, at det
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afgående forpersonsskab har påbegyndt et nyt semester og ofte en
specialeskrivingsproces eller varetagelse af en DSF-post længe før den
officielle tiltrædelse af det nye forpersonsskab.

Vandrehals- og frivillig-
ansvarlig v. Studiemessen

Projektlederen på studiemessen ansættes allerede i januar, og
påbegynder dermed også processen omkring opbygningen af
studiemessen på dette tidspunkt. Deraf vil det være en klar fordel, hvis
forretningsudvalget allerede pr. 1. februar kan vælge de ansvarlige fra
FU, der skal understøtte projektlederens arbejde. Alt i alt vil det give os
endnu bedre muligheder for at lave en fed studiemesse og tiltrække
endnu flere foreninger til vandrehallen.

FU-ansvarlig Danmarks
Største fredagsbar og
idrætsdag

Argumentet her er meget lig det ovenstående for studiemessen. Dette er
dog med den undtagelse, at det for DSFI er om end endnu vigtigere, at
den FU-ansvarlige vælges hurtigere efter ansættelsen af projektlederen.
Dette skyldes, at den FU-ansvarlige spiller en central rolle i den
ledelsesgruppe, der skal varetage DSFI og have den overordnede ansvar
for forløbet med projektlederen i spidsen. Med den nuværende
konstruktion bliver denne proces ikke optimal, da en masse overlevering
fra den tidligere FU-ansvarlige potentielt går tabt og en masse tid
derudover er nødt til at blive brugt på, at blive opdateret på processen
før det faktiske arbejde kan påbegyndes.

Fagrådshytteturen Vi har de senere år oplevet at specielt fagrådshytteturen er hæmmet af
den nuværende placering af det konstituerende møde. Dette skyldes, at
den sene placering af det konstituerende møde i foråret betyder at
ansvaret for planlægningen og afviklingen af fagrådshytteturen tilfalder
det afgående forretningsudvalg, selvom de ved hytteturens afholdelse
ikke længere sidder i FU. Ved at rykke det konstituerende vil det være
muligt tidligere at gå i gang med processen og planlægningen af
hytteturen i samarbejde mellem det tiltrædende og afgående FU. Vi
mener, at denne ændring vil kunne bidrage med ekstra energi, bedre
planlægning og promovering af arrangementet, der på den måde vil
kunne tiltrække flere fagrådsaktive.

Aktivitetspuljen Aktivitetspuljen følger regnskabsåret og dermed besværliggøres arbejdet
igen af den nuværende konstruktion. En flytning af det konstituerende
vil tillade overlevering allerede i løbet af januar og gøre uddelingen af
midler langt mere gennemsigtig.
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SUL-konstituering SUL konstitueres før den tiltrædende FU er konstitueret og pålægger
dermed det aftrædende FU en ekstra opgave, mens det yderligere giver
problemer i forbindelse med valg af ny repræsentant, da der hvert år skal
laves særaftaler omkring tiltrædelse.

Valgudvalget Der skal indsendes valgte repræsentanter til valgudvalget allerede i
starten af februar, hvorfor det stiller Studenterrådet væsentligt svagere i
forhold til de andre organisationer, at forretningsudvalget på daværende
tidspunkt ikke er valgt.

Poster i Danske
Studerendes Fællesråd

Danske Studerendes Fællesråd konstitueres efter den samme model som
her foreslået. Dette betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan vælge
nye kandidater til DSF’s udvalg, når deadline egentlig ligger. Dette giver
nogle administrative problemer, men ydermere resulterer det i, at ved
tiltrædelsen af de nye repræsentanter fra SRAU er arbejdet allerede
påbegyndt. Igen giver dette en ikke optimal udnyttelse af vores
indflydelse og ligger en ekstra byrde på både det tiltrædende og
afgående FU.

Politikkonferencen i
foråret

Politikkonferencen i foråret falder ofte i slutningen af marts eller starten
af april. Vi har i forretningsudvalget et klart ønske om, at kunne
inddrage både Fællesrådet og de politiske udvalg i processen og
politikken, der udvikles på Politik konferencen. Dette er dog ikke muligt
med den sene konstituering, da det lægger et tidspres på processen, der
ellers kunne være undgået og mindsker muligheden for inddragelse i så
høj grad, som vi gerne ville det.

De reelle ændringsforslag:

Jævnfør §46 stk. 1 så skal denne ændring vedtages over to omgange med anvendelse af kvalificeret flertal jf.

appendiks D.

Der lægges op til ændringer i følgende paragraffer, hvor ændringerne er markeret:

§21 stk. 1

Nuværende ordlyd:

“Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes af den afgående Dirigentinstitution til mødeafholdelse ultimo

februar med dagsorden mindst indeholdende følgende punkter:

1. Optagelse af nye fagråd og gennemgang af den nye mandatfordeling

21



FÆLLESRÅDSMØDE

2. Valg af Dirigentinstitutionen

3. Formalia

a) Konstatering af quorum

b) Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden

4. Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport

5. Det afgående Forretningsudvalg aflægger beretning

6. Den Kritiske Revision aflægger beretning

7. Godkendelse af årsrapport og beretning

8. Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet

9. Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg

10. Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision

11. Indkomne forslag

12. Valg af nyt Studenterrådets Forretningsudvalg

13. Valg af medlemmer til Valgkommissionen

14. Valg af kritiske revisorer for det kommende regnskabsår

15. Valg af medlemmer til politisk(e) udvalg”

Dette skal ændres til:

“Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes af den afgående Dirigentinstitution til mødeafholdelse ultimo

november/primo december med dagsorden mindst indeholdende følgende punkter:

1. Optagelse af nye fagråd og gennemgang af den nye mandatfordeling

2. Valg af Dirigentinstitutionen

3. Formalia

a) Konstatering af quorum

b) Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden

4. Det afgående Forretningsudvalg aflægger beretning

5. Godkendelse af beretning

6. Vedtagelse af budget

7. Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet

8. Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg

9. Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision

10. Indkomne forslag

11. Valg af nyt Studenterrådets Forretningsudvalg
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12. Valg af medlemmer til Valgkommissionen

13. Valg af kritiske revisorer for det kommende regnskabsår

14. Valg af medlemmer til politisk(e) udvalg”

Hvor punkterne angående årsrapporten og den kritiske revision er fjernet.

Dette kræver dog ændringer af andre relaterede paragraffer:

§11 stk. 2

Nuværende ordlyd:

“Ansøgning om optagelse skal indsendes til Dirigentinstitutionen senest 15. december for optagelse i

Fællesrådet på det næstkommende konstituerende møde.”

Dette skal ændres til:

“Ansøgning om optagelse skal indsendes til Dirigentinstitutionen senest 15. september for optagelse i

Fællesrådet på det næstkommende konstituerende møde.”

Denne ændring sker, da man dermed stadig skal ansøge om optagelse ca. 2 måneder før det konstituerende

fællesrådsmøde.

§38 stk. 3

Nuværende ordlyd:

“Den Kritiske Revision skal aflægge en afsluttende rapport til Fællesrådet på det konstituerende møde.”

Dette skal ændres til:

“Den Kritiske Revision skal aflægge en afsluttende rapport til Fællesrådet sammen med aflæggelsen af

årsrapporten.”

Denne ændring sker, da årsrapporten ikke længere aflægges på det konstituerende fællesrådsmøde under

disse nye statutter.

§42 stk. 1

Nuværende ordlyd:

“Budgettet skal udarbejdes i samråd med Sekretariatslederen og vedtages af Fællesrådet på det sidst

kommende fællesrådsmøde inden årsskiftet.”

Dette skal ændres til:

“Budgettet skal udarbejdes i samråd med Sekretariatslederen og vedtages af Fællesrådet på det

konstituerende fællesrådsmøde.”

Denne ændring sker, da man derved opnår at budgettet stadig vedtages i november/december
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§43 stk.  1

Nuværende ordlyd:

“Sekretariatslederen er ansvarlig for, at der aflægges årsrapport til Fællesrådet til godkendelse på det

konstituerende fællesrådsmøde.”

Dette skal ændres til:

“Sekretariatslederen er ansvarlig for, at der aflægges årsrapport til Fællesrådet til godkendelse på årets

første fællesrådsmøde.”

Denne ændring sker, da man derved stadig får beretning fra den kritiske revision og aflæggelse af årsrapport

på årets første fællesrådsmøde dvs. første fællesrådsmøde efter året/regnskabsårets afslutning.

Appendiks A

Nuværende ordlyd:

“Fagrådenes mandater i Fællesrådet fordeles hvert år op til det konstituerende møde, jf. appendiks B, på

baggrund af studentertallene pr. oktober i det forgangne år.”

Dette ændres til:

“Fagrådenes mandater i Fællesrådet fordeles hvert år op til det konstituerende møde, jf. appendiks B, på

baggrund af studentertallene pr. oktober, af de nyeste offentliggjorte tal.”

Denne ændring er nødvendig, da tallene for studenterbestanden pr. 1. oktober ikke nødvendigvis er

offentliggjort når mandatfordelingen skal sendes i høring.

Appendiks B:

Nuværende ordlyd:

“Den 15. december udsender dirigenterne den nye mandatfordeling til høring. … Den 15. januar informerer

Dirigentinstitutionen fagrådende om, at fagrådene bør indsende deres liste over fagrådets mandatberettigede

til Fællesrådet og eventuelle suppleanter (stedfortrædere) for næste rådsår senest en uge før det

konstituerende fællesrådsmøde.”

Dette ændres til:

“Den 15. oktober udsender dirigenterne den nye mandatfordeling til høring. … I forbindelse med at

mandatfordelingen sendes til høring informerer Dirigentinstitutionen fagrådende om, at fagrådene bør

indsende deres liste over fagrådets mandatberettigede til Fællesrådet og eventuelle suppleanter

(stedfortrædere) for næste rådsår senest en uge før det konstituerende fællesrådsmøde.”
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Påpegelser fra dirigentinstitutionen:

Udvalgene der bliver oprettet på det konstituerende fællesrådsmøde skal jf. §34 senest 3 uger efter det

konstituerende fællesrådsmøde indkaldes til et udvalgsmøde.

Valgkommissionen indkalder maksimalt 6 uger efter det konstituerende møde til første møde i

Valgkommissionen jf. §36 stk. 2.
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