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FÆLLESRÅDSMØDE

Tidsplan frem til det konstituerende fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.
Hermed indkalder den afgående Dirigentinstitution til det konstituerende fællesrådsmøde den 18. februar
2021.

Det konstituerende møde sætter retningslinjerne for Studenterrådets arbejde i 2021 ligesom en række centrale
valg vil blive afholdt. Eksempelvis skal Studenterrådets arbejdsplan og årsrapport godkendes, ligesom
Forretningsudvalget og politiske udvalg skal konstitueres. Statutændringerne skal desuden til 2. behandling
på dette møde.
Det har dog ikke været muligt at få årsrapporten klar til denne udsending, vi forsøger dog at have den klar så
hurtigt som muligt.

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.

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.

Forplejning:
Selvom dette års Konstituerende Fællesrådsmøde afholdes online i år, skal I ikke snydes for lidt forplejning
som kunne minde om "hverdagen". Der vil til mødet, være mulighed for at købe forplejning (aftensmad,
snacks eller lignende) til jer selv for op til 50 kr. som I kan få refunderet ved at tage et billede af kvitteringen
og sende den til kontor@sr.au.dk i en mail, hvor I også angiver jeres kontooplysninger. Skriv “Refusion ifm.
Konstituerende” i emnefeltet.

Valg:
For første gang i mange år, er der kampvalg til forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Da alle
kandidater stiller op med de bedste intentioner for organisation, vil vi  bede om fuld forståelse og respekt for
kandidaterne. Der vil fra Dirigentinstitutionens side blive lagt op til en kort spørgerunde på mødet, med det
formål, at stille kandidaterne de sidste og opklarende spørgsmål. Har man længere og dybdegående
spørgsmål, vil vi anbefale (så vidt det er muligt) at man sender en mail til kandidaten for, at få dette afklaret
forud for mødet, da online formatet ikke rigtig egner sig til længere spørgsmål eller diskussion.

Da det konstituerende fællesrådsmøde bliver afviklet online, vil der blive taget nye værktøjer i brug ift.
valget. Da der er tale om personvalg, vil afstemningen blive afholdt anonym. Derfor vil vi bede alle fagråd
om, at indsende en komplet mandatbæreliste med mails på alle mandatbærere fra det pågældende fagråd.
Efter tjek-in til mødet, vil mandatbærerne og kun mandatbærerne modtage en mail med et link til selve
afstemningen, som kun stemmetællerne har adgang til. Der vil naturligvis blive tjekket om, antal afgivne
stemmer matcher man antallet af fremmødte mandatbærer.
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FÆLLESRÅDSMØDE

Tidsplanen frem til det konstituerende fællesrådsmøde:
Torsdag d. 18.02.2021 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:
2. dirigent
Morten Engsvang
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FÆLLESRÅDSMØDE

Dagsorden til det konstituerende fællesrådsmøde d. 18.02.2020
Torsdag d. 18.02.20 kl. 16:15-22:25, Sted: Æteren / 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 (Bilag 24)

1.4.2 Valg af Førstedirigent

1.4.3 Valg af Andendirigent

16:15-16:30

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. 26.11.2020 (O+D+B) (Bilag 4)

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

16:30-16:40

3. Årsrapport og beretning

3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O) (Bilag er eftersendt på separat mail)

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2020 (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)

16:40-17:40

Pause 17:40-18:20

4. Retningslinjer for rådsåret 2020

4.1 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2021 (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)

18:20-19:20

Pause 19:20-19:25

5. Valg

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

5.1.1 Valg af Studenterrådets Forperson (Bilag 19, 20, 21)

19:25-20:45
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5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstforperson (Bilag 22)

5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg (Bilag 23)

5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 11)

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 12)

5.5 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 13)

5.6 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 14)

Pause 20:45-21:00

6. Sager til behandling

6.1 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 15)

6.2 Revidering af mødekalender (O+D+B) (Bilag 16)

6.3 Valg til Circle U Student Union (O+B)(Bilag 17)

6.4 COVID-19 politikbeslutning

21:00-22:05

7. Meddelelser fra Forretningsudvalget (O) 22:05-22:15

8. Evt. 22:15-22:20

9. Mødeevaluering (uden for referat) 22:20-22:25
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Bilag 1: Mandatfordeling for rådsåret 2021

Fagråd Mandattal 2020 Ændring fra
2020

Academic Business Council (ABC) 6 0

Artsrådet 10 0

Communication Council (CC) 1 0

Biologisk Fagudvalg (BFU) 1 0

Jurarådet 2 0

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 0

Statsrådet 2 0

IGOR 1 0

Odontologisk forening 1 1

I alt 39
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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:
2. dirigent
Morten Engsvang
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Bilag 3: Fællesrådets forretningsorden 2021
Den afgående Dirigentinstitution foreslår nedenstående forretningsorden for Fællesrådet for rådsåret 2021.

Der lægges ikke op til store ændringer af forretningsordenen fra forrige år. Den primære ændring er en lille

ændring af §1 stk. 1, sådan at denne henviser til tidspunktet beskrevet i statutterne i stedet for at beskrive

tidspunktet eksplicit. Der er desuden fjernet et “samt indkomne” for meget i §1 stk. 2

Forslag til Fællesrådets forretningsorden for rådsåret 2021:

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

afholdelse på tidspunktet angivet i §21 af Studenterrådets statutter.

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

denne.

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 - 6. ordinære fællesrådsmøde d. 26.11.2020

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)

Alexander (FU), Peter (FU), Erik (FU), Bjørn (Sekretariatsleder), Morten (2. dirigent,
fungerende chefdirigent), Sofie (FU/MoGens) M, Puk (Arts) M, Asbjørn (FU), Anders
(FU), Anders (Medicinerrådet) M, Anders (Statsrådet) M, Ditte (Artsrådet) M, Emil
(BFU) M, Erik (Sigma) M, Esben (BFU), Julie (Medicinerrådet), Katrine (Artsrådet)
M, Laura (Statsrådet) M, Line (Artsrådet) M, Malene (Artsrådet) M, Malte (Sigma) M,
Maria (Artsrådet) M, Mathias (Oeconrådet) M, Mikkel (Jurarådet) M, Peter (RIA),
Signe (DSF), Simon (Sigma) M.

Der er quorum

1.2 Godkendelse af referat - 5. ordinære fællesrådsmøde d. 22.10.2020 (O+D+B) 
(Bilag 1)

Referatet er godkendt.

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Dagsordenen er godkendt.

16:15-
16:20

2. Sager til behandling I

2.1 Evaluering af Universitetsvalget 2020 (O+D)

Anders (FU) og Sofie orienterer om valget.

Valget er ovre, og det gik over al forventning.

Stemmeprocenten var dog tre procentpoint lavere end sidste år, men det var forventet grundet
corona. Der er ganske enkelt færre studerende fysisk tilstede på uni.

Mikkel Grøne er valgt ind som bestyrelsesmedlem med 72% af stemmerne. Derudover har vi
også taget mandater tilbage i samtlige akademiske råd og studienævn.

I forhold til corona har der ikke været nogen smittede, hvilket naturligvis har ligget de
valgansvarlige meget på sinde.

Der åbnes op for kommentarer i plenum

16:20-
17:00
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Anders (Medicinerrådet): Man oplevede, at de studerende generelt var tvivl om, hvordan man
stemmer. Det vurderes, at det ville kunne hjælpe på stemmeprocenten.

Asbjørn svarer: Man kunne notere sig, at hvis man stemmer via mobilen er det mere
overskueligt. Han medgiver, at det er nogle udfordringer

Artsrådet: Generelt har Arts haft et formidabelt valg. En opfordring er, at man lige venter med
at melde resultaterne ud, når man er sikker på, hvem mandatet tilfalder. Derudover kunne man
tilsigte at skabe helt klare regler for, hvordan vi afvikler valget set i forhold til KS og FF.

Det bemærkes, at de valgansvarlige har klaret det godt.

Der opfordres videre til, at man tager fat i AU i forhold til kommunikation, da det har haltet
noget.

Alexander (FU) svarer: Man har skrevet en officiel klage vedrørende AU’s rolle under valget
både i forhold, hvorfor det er vigtigt at stemme, og hvordan man gør det.

Der bliver sat gang i en kommunikationsevaluering i samarbejde med administrationen.
Derudover søger man at ensrette regler på fakultetsniveau. Til næste valg sætter de respektive
driftschefer sig ned og bliver enige om reglerne sammen med studenterrepræsentanter. Sidst
arbejdes der på at gøre valgkommissionen opmærksom på dens mandat.

Der afsættes 10 minutter til evaluering i breakout rooms.

Erik (Sigma) bemærker hertil udfordringen ved at lave et breakout room med Arts, der sidder
samlet. Arts er enige.

Sofie (FU) bemærker, at man selvfølgelig er velkommen til at komme med idéer.

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

Bjørn orienterer om budgettet for rådsåret 2021

Spørgsmål:

Katrine (Artsrådet): ”Jeg er også kritisk revisor. Jeg har et par kommentarer. Der blev svaret
rigtig godt på meget af det, jeg allerede har sendt. Det ser fornuftigt ud med fordelingen af
budgettet til forårs- og efterårskampagnen. Men er dette realistisk, da 2019 forbruget var ret
skævt fordelt på disse. Der er noget med kontorartikler. Vi skal have nyanskaffelser på 15.000,
men i 2019 brugte vi 5.000. Og så var det også i forhold til KAMPUS nedlæggelsen, at der
stadig er budgetteret penge hertil, skal de så ikke fordeles ud på de andre udvalg.

Bjørn: Jo, det virker lidt fjollet, da de jo forventeligt ikke eksisterer næste år. Kontorhold lyder
det til, at vi har budgetteret ret højt i forhold til hvad vi bruger. Men I 2020 har vi brugt
betydeligt mere. Det er også sat så højt i forhold til, hvis et køleskab bryder sammen og så
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videre. Der er forskel hvornår vi kommer til at bruge pengene til kampagne. De kunne sagtens
bare været slået sammen til en stor. Men det er gjort for sammenligningsgrunden. Der er
forskel fra, hvornår vi bruger pengene.

Puk: Så Katrine agerer kritisk revisor. Jeg agerer her fællesrådsmedlem. Nogle ændringer har
også noget at gøre med den situation vi er i. Men vi taler også om fremtiden. Det virker til at vi
underprioriterer forplejning og omsorg for frivillige. Frivilligt arbejde kan godt være
utaknemligt. Lige nu ikke kæmpe opbakning. Men det er en af de ting, som viser, at man
værtsætter folk der kommer. Selvom det er nemme penge at spare, og vi kan få mere aktivitet
andre steder. Så synes jeg stadig, at det er vigtigt.

Bjørn: Til de store begivenheder eller i udvalg?

Puk: Jeg mener særligt fagråd

Bjørn: det er noteret.

Der stemmes.

Budgettet for rådsåret 2021 er godkendt.

3. Pause 17:00-
17:10

4. Sager til behandling II

4.1 Oplæg om sexisme - gæsteoplæg fra DSF (O)

Peter (FU) introducerer Signe fra DSF, der holder oplæg om sexisme.

Der åbnes op for spørgsmål

Morten opfordrer til, at man husker på den gode tone, da det kan være et følsomt emne.

Erik (Sigma) spørger ind til information til studerende. Der stilles spørgsmål til,
hvorvidt det giver mening, da der allerede er andre, der er fokuserer på, at man skal
opfører sig ordentligt.

Der svares, at ikke alle universiteter er lige gode til at påpege disse udfordringer ved
studiestart.

Jonathan (Arts) bemærker, at Studenterrådet allerede arbejder på, at der skal være
kurser til alle tutorer. Han påpeger videre vigtigheden af dette arbejde.

17:10-
18:00
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Derudover har to forskere på DPU inviteret til en dialog, da det er en debat, der skal
tages på alle niveauer. Vi skal være bedre til at nedbryde de naturlige
forsvarsmekanismer, der kan opstå i kølvandet på debatten om seksuelle krænkelser

Erik (Sigma) spørger ind til, hvorvidt underskriftundersøgelsen også orienterer sig mod
forskere, der er blevet krænket af studerende.

Signe svarer, at underskriftsindsamlingen har været fra forskere og medarbejdere, og er
ikke en decideret undersøgelse.

Peter runder af. Sigen siger tak for, at hun måtte komme.

Jonathan (Arts) fortsætter ved at spørge, hvorvidt Danske Universiteter arbejder for en
overordnet national politik.

Signe svarer, at de er noget tilbageholdende og er mere klar på at fokusere på
studiestarten. Vurderingen er dog, at man er begyndt at tage det mere alvorligt. Flere
universiteter er enkeltvis gået ud og har taget stilling.

4.2 Grønt Netværk (O)

Anders (FU) orienterer kort om Grønt Netværk

I forlængelse af universitetsvalget og forrige fællesrådsmøde har FU indgået en dialog med
Den Grønne Studenterbevægelse for at undersøge, hvordan vi kan arbejde sammen. Formatet
indtil videre er en form for netværk, hvori man inddrager de grønne samt den almene
studerende med fokus på at producere et decideret output. Man har søgt AU om midler og mere
information følger.

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

Morten (fungerende Chefdirigent) orienterer om mødekalenderen for næste år.

Erik (Sigma) spørger ind til om, man kan holde det om onsdagen.

Puk (Arts) bemærker, at Arts’ mødestruktur er bygget op omkring fællesrådsmøder om
torsdagen

Der stemmes om mødekalenderen 2021

Mødekalenderen for 2021 er godkendt, og er dermed gældende på nuværende
tidspunkt.

5. Pause 18:00-
18:10
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6. Sager til behandling III

6.1 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 6)

Alexander (FU) orienterer om forslaget til statutændringer

- Arbejdsbelastning ift. samarbejde med sek (Hvornår projektlederne bliver ansat), men
også, hvornår samarbejdspartnere skal vide, hvem der overtage kontakten og de
pågældende bestyrelsespladser mm., eksempelvis i DSF. Arbejdsbelastning ift.
overlevering fra afgående FU til nye, sker på en meget kort periode og kun på
baggrund af et enkelt møde imellem Det Konstituerende Fællesrådsmøde og 1. marts.

- Det største argument er gennemsigtighed, da afgående FU tidligere har ”valgt” nye FU
på forhånd eller haft en kraftig formodning om, hvem der overtager ift. overlevering og
bestyrelsesposter som FU varetager for Studenterrådet.

- Flytningen er dog uholdbar ift. Universitetsvalget, da opstillingsperioden,
rekrutteringen og kommissoriearbejdet ligger i samme periode.

- Dette kommer også til at rykke rundt på regnskab, budget mm.

- Ved at rykke Det Konstituerende Fællesrådsmøde kommer vi også til at ligge en lille
smule pres på vores politiske udvalg, da de skal mødes inden for tre uger efter det Det
Konstituerende Fællesrådsmøde for at konstituere sig. Dette føler vi dog godt kan lade
sig gøre, da de mødes kort for at gennemgå og vedtage det officielle. Eksempelvis valg
af udvalgsledelse, forretningsorden, mødekalender og evt. fokus punkter for det
kommende rådsår.

- Det fremgår ikke tydeligt nok i bilaget, da det nyvalgte FU først tiltræder pr. 1. feb. og
ikke før. Dette betyder, at overleveringen kan påbegynde efter det Det Konstituerende
Fællesrådsmøde. De nye dirigenterne tiltræder naturligvis med det samme, de er valgt
på Det Konstituerende Fællesrådsmøde. På denne måde har det nye FU fordelt
arbejdsopgaver og overstået overleveringen til at kunne tiltræde fuldt pr. 1. feb.

- Alt i alt, er den nuværende løsning ikke holdbar, plus de forgående to
forretningsudvalg har forsøgt at ændre statutten.

Artsrådet er allerede kommet med bemærkninger til ændringer

Erik (Sigma) vil gerne høre, hvad modargumenterne tidligere har været

Der svares, at forslaget tidligere er blevet nedstemt pga. manglende og for sen inddragelse af
fagrådene. Det har man søgt at imødekomme ved, at allerede tage det op efter konstituerende i
år. Man ville gerne have haft det oppe før, men der gik lidt corona i den.

Jonathan (Arts) bemærker, at deres indledende kommentarer er blevet adresseret

18:10-
18:40
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Han bemærker videre, at bekymringen for deadlines for fagrådene også er blevet adresseret.
Derudover er det godt, at årsberetningen fortsat behandles på 1. første ordinære.

Der har tidligere været et behov for at vide FU’s interne bevæggrunde for ændringen set i
forhold til arbejdsgangene for de store arrangementer. Man har fået et bedre indblik i denne
omgang end tidligere.

Arts og Sigma vil gerne have en summepause i breakout rooms.

Puk (Arts) har en kommentar inden afstemningen. Man tilkendegiver, at der stemmes for med
en bemærkning om, at der stadig ligger en stor udfordring i, hvordan FU strukturerer arbejdet.
Der kan også være en udfordring i rekruttering, da det nu ligger længere væk fra, når fagrådene
har udskiftninger.

Erik (Sigma) bemærker, at man nu også ligger i eksamensperioden. Der spørges ind til,
hvorvidt man har overvejet at rykke det endnu længere tilbage.

Alexander (FU) svarer, at det så kommer til at lægge for tæt på studiestarten. Han bemærker
videre, at det letter samarbejdet med sekretariatet og især projektlederne.

Asbjørn svarer til Puk (Arts), at det ville være svært at tage hensyn til alle fagrådene i forhold
til deres respektive generalforsamlinger.

Der stemmes (Det bemærkes, at der stemmes med regel om kvalificeret flertal)

Forslaget til statutændringer vedtaget.

Forslaget skal andenbehandles på det konstituerende

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

Puk (Arts) orienterer om fonden.
Asbjørn (FU), Puk (Arts), Ditte (Arts), Malene (Arts) og Jonathan (Arts) stiller op.

Det er valgt

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

Morten (fungerende Chefdirigent) orienterer om kommissorieudvalget.

Anders (FU) stiller op som repræsentant fra Forretningsudvalget

Ditte (Arts) stiller op som repræsentant fra AUPUS

Jonathan (Arts) stiller op som repræsentant fra LUPUS
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Erik (FU) stiller op som repræsentant fra KAMPUS

Sofie (FU) stiller op som repræsentant fra International committee

Laura (Statsrådet) og Puk (Arts) stiller op som repræsentanter fra Fællesrådet

7. Meddelelser

7.1 Forretningsudvalget (O) 

Alexander (FU) orienterer

Der reklameres for, at der er inddragelsesdag for arbejdsplanen for næste år. Det er et
fysisk møde d. 4. december kl. 15:00.

Derudover opfordres man til at spørge ind til Alexander eller resten af
forretningsudvalget, hvis man er interesseret i arbejdet som medlem af FU.

Der kommer til at være en julekalender i december, hvor der er en masse fede præmier

Peter (FU) takker for en rigtig god Politik konference.

Man arbejder videre på en kampagne med fokus på studerende med
funktionsnedsættelser.

Man kigger også på en konference om kønsdiversitet på universitetet

Asbjørn (FU) orienterer om en promoveringsvideo til AU RUN, der arrangeres af
Studenterrådet. Der kommer en masse promovering i løbet af de næste par uger.
Tilmeldingen åbner i morgen.

Peter (FU) fortsætter med at fortælle, at der d. 30. – 31. januar afholdes akademisk
rådsseminar på Sandbjerg. Mere information følger

7.2 AUPUS (O) 

Ditte (Arts) orienterer om AUPUS

Lige nu arbejder man med rygepolitik på campus samt studenterrepræsentation i Omnibus.
Derudover har man indført ”ret til forplejning” på møderne.

Erik (Sigma) bidrager ved at sige, at hvis man kan lide at brokke sig, så er AUPUS stedet.

7.2.1 Indsupplering til AUPUS (B)

18:40-
19:00
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Maria (Arts) stiller op.

Hun vælges ind

7.3 KAMPUS (O)

Erik (FU) orienterer om KAMPUS

Næste møde er sidste møde. Man forbereder sig til overgangen til ”aktivistisk koordinator” og
har planlagt julekalender.

7.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B)

Peter (FU) og Erik (Sigma) stiller op.

De vælges ind

7.4 LUPUS (O) 

Anders (FU) orienterer om LUPUS

Man har to møde tilbage, hvor man blandt andet skal tale SR’s involvering i Circle U.
Derudover behandler man DSF’s politik.

7.4.1 Indsupplering til LUPUS (B)

Der er ingen opstillinger

7.5 International Committee (O)

Sofie (FU) orienterer om IC

7.5.1 Indsupplering til International Committee (B)

Der er ingen opstillinger

7.6 Fagrådsrunden (O)

Artsrådet afholder uddannelses- og studienævnsseminar inden ikke så længe. Der er god
tilslutning fra Emdrup, hvilket er dejligt. Man har derudover afholdt jule-photoshoot.

Sigma kommer til at holde deres årlige eksamensforedrag over Zoom. Det bliver rigtig godt.

7.7 Andre (O)
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8. Evt. 19:00-
19:10

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

Bilag 5: Studenterrådets årsrapport for 2020

Bilaget eftersendes så snart det er Dirigentinstitutionen i hænde, det er forventet at det kan stå klar mandag d.
15.

Bilag 6: Forretningsudvalgets årsberetning for 2020

Bilaget er vedhæftet på mailen

Bilag 7: Arbejdsplan for rådsåret 2021

Bilaget er vedhæftet på mailen

Bilag 8: Kommissorier for de politiske udvalg 2021

Bilaget er vedhæftet på mailen
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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. 18. februar 2021 skal Fællesrådet vælge hele
Forretningsudvalget for rådsåret 2021. 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. Dette kan være aktiviteter eller emner
vedtaget gennem Studenterrådets arbejdsplan for rådåret eller aktuelle fokusområder.
Forretningsudvalgets arbejde varierer fra år til år, da specifikke strategier og visioner kan ændre sig. Der kan
også opstå situationer, hvor forretningsudvalget bliver nød til at ændre strategi undervejs, da særlige forhold
begrænser den valgte arbejdsplan og vision fra Fællesrådet, eksempelvis COVID-19 situationen. Dog giver
dette mulighed for at udføre andre arbejdsopgaver og aktuelle fokusområder.

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, eksempelvis
Studenterrådets Kursusvirksomhed, tæt samarbejde med projektlederne for hhv. Danmarks Største
Fredagsbar og Idrætsdag og Studiemessen. Og til politik i og uden for AU, eksempelvis som udvalgssekretær
for en af de politiskeudvalg under Studenterrådet, til kampagner, sociale aktiviteter, og mindre
arbejdsopgaver, der er beskrevet i arbejdsplanen.
Nogle perioder vil forekomme arbejdstunge afhængigt af ens ansvarsområder, men vi hjælper altid hinanden,
både internt i forretningsvalget men også i resten af Studenterrådet. Derudover har forretningsudvalget et
godt socialt sammenhold, hvor der er plads til at hygge og være seriøs.

I skal være mere end velkomne til at henvende jer med spørgsmål eller anden interesse til Studenterrådets
formandskab Alexander Estrup (alexander@sr.au.dk ) og Marie Vedel Dall (marie@sr.au.dk ).
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Bilag 11: 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 12: 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: generalen@sr.au.dk
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Bilag 13: 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 14: Valg til de politiske udvalg

Såfremt Kommissorieudvalgets udkast til kommissorier godkendes, vil der pågå valg til godkendte politiske
udvalg.
AUPUS
AU-politisk udvalg ved Studenterrådet. AUPUS er et af Studenterrådets politiske udvalg. Her drøfter og
vedtager vi Studenterrådets politik og strategi på områder, der er aktuelle internt på AU. Det drejer sig om
universitetsbestyrelsen, samt koordinering mellem tværgående udvalg, akademisk råd, studienævn og diverse
arbejdsgrupper. AUPUS er både for indvalgte studenterrepræsentanter og dem, som gerne vil have sans for
og byde ind ift., hvad der sker på hele universitetet.

LUPUS
Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg ved Studenterrådet. LUPUS er det politiske udvalg, som
varetager Studerenterrådets holdninger ”udadtil” fra universitetet, samt i levevilkårs-spørgsmål, som
eksempelvis SU, boliger og transport. Til møderne agerer vi bagland for Studenterrådets mandater til
bestyrelsen i Danske Studerendes Fællesråd og behandler spørgsmål, hvor vi repræsenterer de studerendes
vilkår udenfor universitetet.

LUPUS er for dig, der synes, national studenterpolitik er spændende, eller som gerne vil være med til at
tegne Studenterrådets holdninger til levevilkårsspørgsmål.

LUPUS kan have op til 12 ordinære medlemmer valgt fra fællesrådet. Hvis du har nogen spørgsmål, er du
velkommen til at skrive til udvalgsledelsen på hhv.: jonathan@sr.au.dk og anders@sr.au.dk.

IC
International Committee is the council for and by international students at AU. We work to better the welfare
of international students through student political work, events and informational outreach.
The committee itself defines the work it does, as long as its main mission is to act as a student council for the
international students. Previously we have held complaint cafés, talked at the international fair and
participated in the DSF political conference.
Given it's nature the committee contains a very diverse group of people, which makes for good discussions
and fun gatherings. It's also a social group, who under normal circumstances have a beer and chat after each
meeting.
You should join the IC if you want to help better the life of international students at AU, and want to hang
out and work with a group of interesting people.
We usually have meetings weekly (monday night), but might go down to biweekly the coming year.
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Bilag 15: Indstilling til statutændring (2. behandling)

Procedure:
Forslag til ændringer af statutten skal behandles på to fællesrådsmøder for at blive godkendt. Dette møde er
anden behandlingen af de stillede forslag.

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
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.
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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.

SUL-konstituering SUL konstitueres før den tiltrædende FU er konstitueret og pålægger
dermed det aftrædende FU en ekstra opgave, mens det yderligere giver
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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

2. Valg af Dirigentinstitutionen

3. Formalia

a) Konstatering af quorum
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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

12. Valg af medlemmer til Valgkommissionen

13. Valg af kritiske revisorer for det kommende regnskabsår

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

§43 stk.  1

Nuværende ordlyd:
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“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.”

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

Valgkommissionen jf. §36 stk. 2.
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Bilag 16: Revideret mødekalender

Såfremt statutændringen finder sted foreslår Dirigentinstitutionen en revideret mødekalender, hvor
efterårssemesterets sidste møde angives som det konstituerende fællesrådmøde. I samme anledning rykkes
mødet én uge frem. Dvs. at mødekalenderen revideres sådan at den ser ud på følgende måde, hvor ændringen
er fremhævet:

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

Konstituerende Fællesrådsmøde torsdag d. 2 december 2021
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Bilag 17: 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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Bilag 18: COVID-19 politikbeslutning

Nedenstående papir udstikker retningslinjerne for Studenterrådets arbejde med COVID-19 situationen.
Det blev på vedtaget på 2. ordinære fællesrådsmøde, med en udløbsdato d. 28. februar 2021.
Der indstilles derfor til en afstemning om hvorvidt denne skal forlænges, revideres eller bare lades udløbe.
Der indstilles til at den nye udløbsfrist bliver d. 4. november 2021, sådan at det igen skal tages i betragtning
på mødet d. 21 oktober.

Politikbeslutning omkring COVID-19

I Studenterrådet ved Aarhus Universitet skal vi:

● Fortsat sikre studenterinddragelse

● Fungere som bindeled mellem de studerende og ledelsen samt andre relevante samarbejdspartnere

● Sikre at de bedste beslutninger træffes lokalt på hhv. Akademisk Råds- og Studienævnsniveau

● Være med til at oplyse studerende om mulige tiltag der påvirker deres hverdag, samt oplyse omkring

hjælp til håndtering af relevante problematikker og bekymringer

● Kæmpe for at sikre de studerendes økonomi, således de ikke oplever dårligere vilkår

● Sikre det høje faglige niveau og udbytte, når undervisningsformer omlægges til digital

● Kæmpe for at problematikker påført af COVID-19 vægtes højt i dispensationsansøgninger

● Sikre udbuddet af fag på Aarhus Universitet, hvor fysisk tilstedeværelse er nødvendigt

● Sikre at undervisere/forskere har relevant viden og redskaber til den nye digitale undervisningsform

● Guide og oplyse omkring muligheder og hjælp ift. håndtering af speciale aflevering

● Sikre at studerende ikke udsættes for unødig digital overvågning i deres digitale privatliv

● Arbejde for at understøtte muligheder for særlige udsatte studerende og deres særlige behov

● Arbejde for at forbedre trivsel, herunder ensomhed

● Starte dialogen med ledelsen omkring tilbagerulning af visse tiltag fra fremdriftsreformen

● Arbejde med problematikker for internationale studerende, som ikke kan gennemføre deres semester

i Aarhus

● Sikre at studerende som har fået afbrudt deres udvekslingsophold eller praktik får tilstrækkelig hjælp

og en fair vurdering af deres ECTS-point

● Kæmpe for konkrete løsningsforslag for studerende som har planlagt udveksling/praktik efter

sommeren 2020

● Sikre at studiestarten prioriteres af AU’s ledelse og at studerende inddrages i planlægningsprocessen
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● Arbejde for studenterinddragelse når COVID-19 håndteringen skal evalueres på AU

Nærværende politikbeslutning udløber d. 4. november 2021, medmindre den forlænges.
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Bilag 19: Opstilling til forperson: Anders Weis Hansen

Kære Fællesråd

Det sidste år har ikke været, hvad nogen har os havde troet, forventet - eller håbet. Vi brugte et halvt år i en
nedlukket verden, og et halvt med et universitet, som ikke fungerede under dets vanlige faglige eller sociale
præmisser. Det har ramt Studenterrådet hårdt, lige så vel som det har ramte de enkelte studerende hårdt.
Aktiviteter har været aflyst, fællesrådsmøder har været online, og den sædvanlige nærhed til fagrådene har
været svær at opretholde. Men nu er der lys for enden af tunnelen. Vaccinationerne er i gang, og der hviskes
om, at vi kan åbne op ’allerede’ efter påske. Derfor er vi på vej ind i et år, hvor Studenterrådet skal være klar
til at kaste os over vores kerneaktiviteter med uset entusiasme. Et rådsår, hvor vi får genskabt et tæt og nært
fællesskab til alle jer i fagrådene og slår dørene til Studenterrådsgangen bredt op, lige så snart vi må. Alt i alt
er der derfor brug for en sikker hånd til at føre Studenterrådet gennem det kommende rådsår. Det er med stor
ydmyghed og respekt for organisationen, og de mange års arbejde og erfaringer, der ligger bag, at jeg mener,
at jeg er denne sikre hånd.

Derfor stiller jeg, Anders Weis Hansen, hermed op som formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.

Jeg er 24 år og læser statskundskab på 8. semester. De sidste to ét halvt år har jeg været dybt engageret i mit
lokale fagråd, StatsRådet. Her har jeg bl.a. siddet som repræsentant i studienævnet og har været en del af det
ledende forretningsudvalg. I det forgangne rådsår har jeg dog haft fornøjelsen af at være en del af
Studenterrådets forretningsudvalg og brugt en stor del af min tid og energi der. I forretningsudvalget har jeg
arbejdet med en stor del af Studenterrådets kerneaktiviteter. Jeg har blandt andet været sekretær for LUPUS i
et år, hvor vi sammen med AUPUS fik vedtaget et klimapolitikpapir. Som én af de to ansvarlige for
Studenterrådets afvikling af universitetsvalget oplevede jeg, det helt særligt bånd til fagrådene. Sammen
navigerede vi gennem konstant skiftende corona-vilkår og fik afholdt en sikker valgkamp, med et intet
mindre end fantastisk resultat! Jeg har også aktivt engageret mig i Danske Studerendes Fællesråd (DSF),
hvor jeg i et år har repræsenteret Studenterrådet i DSF’s levevilkårspolitiske udvalg og som suppleant til
bestyrelsen. Således har jeg erfaring i både de politiske, sociale og organisatoriske elementer af
Studenterrådet, og jeg ved, hvordan det er at være fagrådsaktiv og at repræsentere de studerende i de
demokratiske organer. I mit år i forretningsudvalget har jeg lært, hvordan Studenterrådet fungerer, hvordan vi
skaber og bevarer vores gode kontakter, både internt og eksternt, og hvordan vi arbejder for at forbedre de
studerendes vilkår. Alt dette har bidraget til at gøre mig klar til at bære det ansvar, det er at bygge ovenpå
arven fra så mange formænd og studenterrådsaktive før mig ved at være formand for Studenterrådet. 

Fortidens erfaringer er med til at forme, den man er, men man kommer kun så langt ved at kigge mod
fortiden, og i stedet vil jeg se fremad mod det udfordrende rådsår, vi har foran os. Jeg stiller op som formand
for at sikre, at vi får virkeliggjort de aktiviteter, som grundet corona måtte smides på gulvet det forgangne
rådsår. Jeg stiller op for, at vi får gennemført de projekter, vi søsatte det sidste rådsår, til fulde. Og jeg stiller
op for, at vi gennemført en agenda for at fremme de studerendes trivsel og faglige muligheder i det
kommende rådsår. Det er ikke noget, man opnår fra den ene dag til den anden. Det er et kontinuerligt
arbejde, som skal have et ekstra skub særligt efter coronaens indtog. Det kommer til at kræve mere end blot
dette forår, før vi er i mål. Derfor er det også essentielt, at vi som Studenterråd agerer som en fast base, der
kan hjælpe de frivillige miljøer, der er så vigtige for netop trivslen, på fode igen. Igennem en helårig plan
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skal vi have Studenterrådet og fagrådene tilbage, som de var før coronakrisen – og forhåbentlig endnu
bedre! 

Jeg er en teamplayer, der ved, at vi kommer længst gennem samarbejde, inddragelse og gennemsigtighed, og
vigtigst af alt, ved at samarbejdet med fagrådene er velfungerende. Vi har en lang række af aktive, alumner
og samarbejdspartnere med uundværlig viden, og jeg er aldrig for god til at spørge om hjælp, råd og
vejledning fra disse ildsjæle. Jeg er god til at uddelegere, spørge og inddrage  - men også til at lede og
arbejde hårdt. 

Derfor opstiller jeg som formand med følgende visioner:

1. En stærkere organisation og frivillig-bevægelse. Studenterrådet er en organisation, som kun fungerer,
hvis der er et tæt forhold til fagrådene og de fagrådsaktive. Dette tætte forhold har i år været under
pres, og derfor ser jeg det som altoverskyggende vigtigt, at forretningsudvalget arbejder for at skabe
en tættere forbindelse til de fagrådsaktive. Det skal være sjovt at være fagrådsaktiv, og det skal være
sjovt at være aktiv i Studenterrådet. Dette skal der sættes ind på hurtigst muligt, og så skal der laves
en ordentlig genåbning af Studenterrådet, så snart corona-krisen tillader dette. Vi må og skal
genskabe det tætte forhold for kun med stærke, lokale fagråd, har vi et stærkt Studenterråd.

2. De studerendes trivsel skal forbedres. Det er vigtigt, at Studenterrådet i det kommende år aktivt
arbejder for at forbedre de studerendes trivsel. Her skal der være særligt fokus på de der har det
ekstra svært samt den årgang, som fik den traditionelle studiestart aflyst af coronaen. Dette skal
gøres ved at sikre en god gennemførsel af de trivselsprojekter, vi allerede har søsat, men også ved at
Studenterrådet aktivt bidrager til en ordentlig kickstart af det sociale liv, og frivillige miljø på
universitet, 

3. En fast kurs for bæredygtighed. Studenterrådet har i mange år ført en grøn politik. Det er vigtigt og
skal videreføres. I det forgangne rådsår fik vi stadfæstet denne politik - men der mangler en plan. En
plan for hvordan vi kan og vil hjælpe med at gøre universitetet, Studenterrådet og vores samfund
grønnere uden at gå på kompromis med vores kerneværdier.

Med alt dette in mente, mener jeg altså at have de nødvendige erfaringer, kompetencer og visioner til at lede
Studenterrådet i det kommende, svære rådsår. Jeg er stolt over mit hidtidige arbejde i Studenterrådet, men
særligt over at I i fagrådene sidste år gav mig mulighed for at nå til, hvor jeg er i dag. Det er altså med enorm
ydmyghed, respekt og beundring for den 89-årige arv, der ligger bag, at jeg nu stiller op som Studenterrådets
næste formand. Med alt dette mener jeg derfor klart at kunne sige: Jeg er den sikre hånd.

Med håb om jeres tillid,

Anders Weis Hansen

Hvis du har nogen spørgsmål til min opstilling, må du ikke tvivle med at kontakte mig på enten tlf. 20151804
eller mail: anders@sr.au.dk
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Bilag 20: Opstilling til forperson: Asbjørn Ravn Rasmussen

Kære Fællesråd

Mit navn er Asbjørn Ravn, jeg studerer Idrætsvidenskab og Fysik og jeg stiller op til formand for
Studenterrådet 2021.

Jeg har gjort lynkarriere i Studenterrådet, og trådte i 2020 ind i forretningsudvalget uden særlig foregående
praksiserfaring i studenterpolitik. Jeg kommer ikke fra en fagrådsbaggrund. Jeg har selv fundet vej, drevet af
engagement og gå-på-mod, fra almen studerende i Idrætsvidenskab - hvor intet fagråd eksisterer - til
Studenterrådet. Min forenings-politiske baggrund skal findes i lokalforeningen Hammel Cykle Klub og
specialforbundet Danmarks Cykle Forbund. Her har jeg deltaget aktivt som bestyrelsesmedlem og
rytterrepræsentant i HCK. I Danmarks Cykle Forbund er jeg indvalgt suppleant til Repræsentantskabet
(DCU’s pendant til Fællesrådet) og af Bestyrelsen udvalgt til Landevejsudvalget, hvor jeg er med til at
udvikle landevejscykling på landsplan. Jeg har haft en stejl læringskurve i Studenterrådet, men har også
kunnet bidrage med helt nye perspektiver, og det vil jeg blive ved med.

Jeg stiller op som formand på de punkter som fremgår af Arbejdsplan 2021. Arbejdsplanen er fællesrådets og
forretningsudvalgets ønsker til fokuspunkter i 2021, og det støtter jeg op om. Arbejdsplanen indeholder
mange vigtige punkter, og jeg kan særligt se mine kompetencer komme i spil i organisationen. Det er vigtigt
at vi har stor opbakning for at have høj aktivitet i studenterpolitisk arbejde. Der ligger en opgave for
Studenterrådet i at rejse sig større og stærkere efter COVID-19 krisen, så vi kan støtte fagråd, råd og nævn,
foreninger og studerende på Aarhus Universitet når vi kommer ud fra kollegieværelserne igen. Jeg
medbringer erfaring i nytænkning i frivilligsektoren, og det ønsker jeg at spille ind i Studenterrådets visioner.
Som formand ønsker jeg at udvikle Studenterrådet til at kunne understøtte fagråd og frivillige i den
studenterpolitiske dagsorden endnu bedre, end vi gør i dag. Jeg tror på, at det er ude lokalt vi har
kompetencerne liggende, og fra centralt hold skal vi søge at understøtte de kompetencer.

Jeg er blevet kaldt en foreningsmand - og det er jeg. Men jeg er også bevidst om, at foreninger er til for den
enkelte studerende. Det er derfor også vigtigt at vi er bredt funderede for at have en stor berøringsflade med
alle de enkelte studerende. Det fokus på at Studenterrådet og fagrådene skal være bedre kendte bland de
studerende som lå i Arbejdsplan 2020, skal derfor videreføres i 2021. Det er særligt svært under
samfundsnedlukningen, men det gør, at vi tænker i nye kreative baner, og det bliver nødvendigt også på den
anden side. Jeg har derfor bl.a. i 2020 været med til at udvikle nye veje for Kursusvirksomheden, vi skal se
på udvikling af Danmarks Største til 2022, og så skal vi møde de studerende hvor de er - både digitalt og
fysisk.

Som formand ligger et vigtigt ansvar, som leder af frivillige. Jeg havde set meget frem til den rolle under
årets Danmarks Største Fredagsbar, som vi desværre måtte aflyse. I stedet ser jeg frem til at tage rollen op
som formand, om fællesrådet vil det. Som leder er jeg den inddragende karakter - jeg er ikke chef. Jeg har
som medlem af forretningsudvalget mærket god ledelse fra afgående formandskab, og det ønsker jeg at
bringe med videre til næste forretningsudvalg.

Jeg ser spændt frem til konstituerende fællesrådsmøde, og håber på fællesrådets opbakning. Jeg kan
kontaktes op mobil 2834 1471, mail: asbjorn@sr.au.dk - eller fang mig på facebook.
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MVH
Asbjørn Ravn Rasmussen
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Bilag 21: Opstilling til forperson: Marie Vedel Dall

Kære Fællesråd

Skulle der være nogen af jer, som ikke kender mig, så er mit navn
Marie Vedel Dall, jeg er 25 år gammel og i weekenderne studerer jeg
jura på mit sidste år. Jeg har siddet i forretningsudvalget i 2 år, og
været en del af mit lokale fagråd siden studiestart. Jeg genopstiller
hermed til Studenterrådets forretningsudvalg, og håber på jeres tillid
som forperson for Studenterrådet.

Sidste år skrev jeg i min opstilling ”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.” Og det må vi da
sige, at vi fik. Et år der af alle vil blive husket, som et år i Coronaens
tegn, en tid der desværre ikke er overstået blot fordi kalenderen nu siger 2021. Men med de udfordinger bød
sig også nye muligheder. Alexander og jeg har opbygget et unikt forhold til rektoratet og bliver ugentligt
modtaget med anerkendelse for vores arbejde, såvel som respekt for hele organisationen.

I foråret under nedlukningen blev der handlet hurtigt og i døgndrift, for at sikre oplysning og
studenterinddragelse lokalt. Jeg har skrevet projektbeskrivelser og vi fik sikret midler til trivsels fremmende
tiltag. Jeg har afholdt workshops for studerende med funktionsnedsættelser, for bedst muligt at kunne forstå
deres udfordringer. Jeg har samarbejdet med Danske Studerendes Fællesråd, når sagerne skulle hele vejen til
ministeriet, og vigtigst af alt har jeg kæmpet for at inddrage og hjælpe jer, vores fagråd, så meget som muligt.
Ja, der er sket meget det seneste år, og jeg håber, at I ved at jeg hver eneste dag, sammen med et formidabelt
forretningsudvalg, har gjort mit bedste, for at leve op til den tillid I gav mig sidste år!

I Studenterrådet har vi alle dage været gode til at lave politik, og det skal vi blive ved med. Men der skal
handling bag vores ord, før vi rigtig gør en forskel. Som flere af mine kollegaer og medstuderende har
oplevet, så har jeg de seneste 2 år vist, at jeg er typen der handler og leverer resultater. Om det er små
projekter som AU RUN, eller større tiltag såsom koordinering af trivselsmidlerne, pressehåndtering eller
noget andet. Jeg har arbejdet nærmest fuldtid det seneste år – i perioder fordi det har været nødvendigt – og i
andre, fordi jeg virkelig synes at arbejdet er fantastisk!

Jeg genopstiller 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.

Der skal ikke lægges skjul på, at jeg kun kan sidde i ½ af perioden, hvorfor jeg ved jeres tillid vil sidde frem
til og med august, hvorefter en nyvalgt vil overtage. ”Men hvorfor så opstille i det hele taget?” - kan man
spørge. At sidde med det store overblik er ikke nemt i en coronatid, så afgørende for mig er to ting:
1) At sikre kontinuerligt arbejde, med en næstformand som kan sidde hele perioden, og derfor sikres et
overlap, hvilket vil gavne overlevering og særlig corona-erfaring sikres.
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2) At afslutte et par af de projekter jeg har sat i søen. Herunder særligt dagsorden med studiestarten,
førstehjælp til tutorer og ej at forglemme at få opgøret med sexsisme sat på dagsorden i alle relevante
organer. Et arbejde jeg har brugt mange timer på i efteråret, men som frem mod sommeren skal færdiggøres.

Hvis I vælger mig, så lover jeg jer, at jeg sammen med resten af forretningsudvalget fortsætter med at kæmpe
de studerendes sag! Med håb om jeres tillid,
- Marie Vedel Dall

Har du spørgsmål eller andre ting på hjertet, 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 22: Opstilling til næstforperson: Peter Stounbjerg

Kære Fællesråd

Mit navn er Peter Stounbjerg, jeg studerer Statskundskab på 8. semester og er 23 år gammel. Jeg genopstiller

hermed til Studenterrådets Forretningsudvalg og håber på jeres tillid i min opstilling til næstformandsposten

for Studenterrådet ved Aarhus Universitet!

Jeg har i nu snart to år været studenterpolitisk aktiv, siden jeg blev lokket med til møder i mit lokale fagråd

Statsrådet. Selvom dette på mange måder er forholdsvis kort tid siden, så har mit studenterpolitiske

engagement til gengæld taget fart siden da.

Jeg blev i efteråret 2019 valgt ind i Studienævnet på Statskundskab, som jeg har siddet i det seneste år som

næstformand, hvor jeg også i kraft af næstformandsposten har siddet i BSS Uddannelsesforum. I samme

periode har jeg været aktiv i mit lokale fagråd, hvor jeg fortsat også er aktiv, om end i mindre grad end før.

Dette har givet mig mulighed for at arbejde med problematikker og politikker på forskellige niveauer på AU

– både som indvalgt, og i kraft af at sidde i Studenterrådets Forretningsudvalg.

Netop for et år siden blev jeg valgt til forretningsudvalget på sidste års konstituerende fællesrådsmøde. Dette

har været rigtig spændende og har givet mig en masse nye erfaringer og gåpåmod. Dette gør også, at jeg

gerne vil fortsætte i Studenterrådets Forretningsudvalg og opstiller som næstformand. Jeg har i kraft af mit

arbejde i forretningsudvalget varetaget en masse forskellige opgaver både indenfor det interne område og det

eksterne område. Det seneste år jeg blandt andet haft fornøjelsen af at være sekretær for AUPUS (det

AU-internt politiske udvalg). Dette har givet mig en stor erfaring på det AU-internt politiske område. Jeg har

samtidigt også siddet på en af vores pladser i Danske Studerendes Fællesråds (DSF) bestyrelse, som har givet

en stor studenterpolitisk erfaring på nationalt plan samt et bredt kendskab til hele bevægelsen. Min

studenterpolitiske erfaring spænder dermed fra det lokale niveau og hele vejen op til det nationale niveau.

Dette har dog ikke gjort, at jeg er blevet træt af det studenterpolitiske arbejde, men har givet mig endnu mere

gåpåmod til at fortsætte arbejdet i Studenterrådet og tage det videre til et højere niveau med mere ansvar som

næstformand for Studenterrådet.

En af de centrale opgaver i det kommende år bliver fortsat at styrke Studenterrådet internt, således at vores

organisation står endnu stærkere, end den gør i dag. Organisationen er i det forgangene år blevet testet af

corona. Det er en test, som vores organisation har overlevet, men nu skal vi sikre, at vi kommer styrket ud på

den anden side af corona. En af måderne, hvor vi dog har styrket vores organisation det seneste år er ved at få

genoplivet SN-gruppen på Facebook. Det er et arbejde, som jeg har været meget involveret i. Det er vigtigt,
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at vi i det kommende år fortsat har god kontakt med lokale fagrådsmedlemmer og indvalgte. Det er samtidigt

vigtigt, at vi sikrer, at foreningslivet og alle os studerende kommer godt tilbage på AU, når det engang bliver

muligt. Vi skal fortsat stå værn om, at der er ”intet universitet uden de studerende”.

Der kommer altid overraskende opgaver ind, hvilket også vil ske i det kommende år, men jeg vil være klar til

at give mig i kast med opgaverne og få ført arbejdsplanen ud i livet. Det har vi så sandelig set det seneste år,

hvor corona ødelagde mange af planerne. Men hvad end der kommer af udfordringer, muligheder og

processer, så håber jeg, at I har tillid til at jeg som næstformand for denne fantastiske organisation kan give

mig i kast med det og være med til at løse dem på bedste vis sammen med vores kommende formand og

resten af det kommende Forretningsudvalget.

Med håb om jeres tillid!

Peter Stounbjerg

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte mig på 61269702 og på mail peter@sr.au.dk
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Bilag 23: Opstilling til menigt medlem af forretningsudvalget: Laura Edelenbos

Kære Fællesråd.

Mit navn er Laura Edelenbos, og jeg stiller op som menigt medlem til Studenterrådets Forretningsudvalg. Jeg
er 26 år gammel, oprindeligt fra Fyn og studerer Statskundskab på niende semester.

Studenterpolitik har altid været en af mine store interesser. Tilbage i folkeskolen sad jeg med i elevrådet, og i
gymnasiet tiltog interessen, hvor jeg sad med i elevrådet og det kommunale ungdomsråd. At blive en del af
fagrådet på Statskundskab lå derfor lige til højrebenet. I mine 2 ½ år i Statsrådet har jeg siddet med i et hav
af forskellige udvalg, både faglige og sociale, og jeg været med til at planlægge Faglig Dag – en årlig
undervisningsfri dag med faglige relevante oplæg af prominente personligheder for alle studerende på
Institut for Statskundskab. Efter et år i Statsrådet blev jeg hevet med til et Fællesrådsmøde, som ikke
krævede efterfølgende overbevisning om at blive ved med at deltage i. Gennem Fællesrådet har jeg løbende
fået mere indblik i Studenterrådet og dets arbejde, og jeg har haft fornøjelsen af bl.a. at være mandatbære i
LUPUS, AUPUS og deltage i en Politikkonference. Jeg har længe ønsket at stille op til Forretningsudvalget,
fordi jeg gerne vil beskæftige mig endnu mere med studenterpolitik.

Aarhus Universitet skal være et trygt sted for alle studerende. Studerende skal have de bedst mulige vilkår
for at lære og producere ny viden. Trygheden er desværre udfordret af, at universitet stiller nogle til tider
rigide regler for os som studerende. Det gør os ikke til værre studerende at tage færre ECTS-point et
semester, forlænge vores uddannelse eller selv at bestemme, hvornår vi vil skrive vores speciale. Aarhus
Universitets regler er ofte svære at finde rundt i og kan synes utilgivelige overfor studerende, der ikke tager
den lige vej. Tryghed er også forbundet med et godt studiemiljø, hvor studerende føler sig godt tilpas socialt,
lyttet til og repræsenteret. De bedste beslutninger træffes altid lokalt, og heldigvis er der allerede en masse
dygtige fagråd på de enkelte institutter til at varetage de studerendes interesser. Disse fagråd skal høres – de
er fundamentet, som Studenterrådet står på, og ved bedst, hvad der sker og fungerer på de enkelte studier. De
studier uden fagråd, hvor studerende har lyst og mod på at starte et fagråd, skal tilbydes en hjælpende hånd.

Hvis jeg bliver valgt til Forretningsudvalget, vil jeg arbejde for at Aarhus Universitet er et trygt sted at
studere for alle studerende. Det kan synes utopisk at få afskaffet de rigide regler, men Studenterrådet har
allerede i 2020 vist, at vi faktisk har gennemslagskraft. Jeg vil derfor som medlem af Forretningsudvalget
forsat kæmpe for, at unødvendig utryghed og ugennemskuelige regler er fortid. Jeg vil også arbejde for, at
det bliver nemmere at oprette nye, lokale fagråd, og eksisterende fagråd høres og kommunikeres med.

Med håb om jeres tillid,
Laura Edelenbos

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte mig på mail: lauraedelenbos@hotmail.com,
facebook eller telefon: 25544495.
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Bilag 24: Opstilling til Chefdirigent for Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Kære Fællesråd!

Mit navn er Alexander Estrup, jeg er 25 år gammel og studerer Erhvervsøkonomi på mit 10. semester. Jeg
har i de sidste 2,5 år været en del af Studenterrådets forretningsudvalg, hvoraf det sidste år som formand.
Dog føler jeg ikke, at jeg kan slippe organisationen helt endnu. Da jeg har stor ydmyghed og respekter for
hele organisationen og dens virke, har jeg med et år tilbage på studiet, besluttet atter at tilbyde mine evner og
kompetencer. Derfor er det med stor glæde, at jeg nu kan meddele at jeg stiller op som Chefdirigent for
Dirigentinstitutionen for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.

Gennem arbejdet i forretningsudvalget, har jeg fået indsigt i processer og strategier, som jeg føler vi skal og
bør gøre anderledes. Igennem det seneste år, har forretningsudvalget spillet en helt central rolle i at
planlægge og tilrettelægge Fællesrådsmøderne. Dette mener jeg bør være en opgave for Dirigentinstitutionen
i sammenspil med Fællesrådet. Dertil mener jeg, at det er tid til at retænke hvad Dirigentinstitutionen er og
hvor den skal hen. Det skal ikke være nogle hemmelighed, at det har været en svær opgave, at finde
dirigenter over det sidste 1,5 år, og dette kan tolkes som et kald for forandring.

Fællesrådet er Studenterrådets øverste- og beslutningstagende organ, som er med til at sætte retningen for
hvor Studenterrådet som organisation skal hen. Derfor skal Fællesrådsmøderne lægge op til stort fremmøde
og brede diskussioner på tværs af studier. Selvom vi er et’ Studenterrådet, repræsenterer vi alle mange
forskellige studerende og deres holdninger. Disse holdninger og interesser skal kunne danne grundlag for
gode og konstruktive diskussioner. Fællesrådet skal være et sted hvor vi tør rejse os op, og sige vores
meninger og bekymringer, uanset hvor mange der er enig eller uenig. Men også være et sted, hvor vi har det
sjovt og har et stærkt sammenhold og samarbejder. For at dette kan lykkes, kræver dette en stærk
Dirigentinstitution og fast mødeledelse, hvor det vil være mig en ære, at styre slagets gang. Ligeledes
arbejdet i Valgkommissionen og Kommissorieudvalget, hvor jeg som repræsentant fra forretningsudvalget
har sat flere gange. Eksempelvis vil jeg, af erfaring fra de forgående år, starte processen omkring
valgkampsgrundlaget og opstillinger af bestyrelseskandidaten tidligere end normalt.

Sidst men ikke mindst skal ejerskabet og gennemsigtigheden tilbage i Fællesrådet. Det nedsatte
forretningsudvalg må på Fællesrådsmøderne redegøre for de emner og ting som Fællesrådet finder
interessant og relevant. Med jeres tillid, vil jeg være Fællesrådets direkte talerør til forretningsudvalget og
sikre jeres interesser og beslutninger i dagligdagen.

Jeg stiller op til Dirigentinstitutionen og som Chefdirigent med følgende visioner for Fællesrådet:
● Ejerskabet og gennemsigtigheden skal tilbage i Fællesrådet.
● Sikre den bedre repræsentation i debatter og diskussioner. Hvor der er plads til gode og lange

fordybelsesspørgsmål, oplæg mm., men også til et grin eller to.
● Sikre Fællesrådets interesser og beslutninger i henhold til gældende statutter.
● Retænke Dirigentinstitutionen og sætte en ny og attraktiv retning.
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Med håb om jeres tillid,
Alexander Estrup

Hvis I har spørgsmål til min opstilling eller lignende, er I altid velkommen til at kontakte mig på mobilen:
27472399 eller mailen: alexander@sr.au.dk
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