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FÆLLESRÅDSMØDE

Tidsplan frem til det 1. Ordinære Fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.

Hermed indkalder Dirigentinstitution til det 1. Ordinære Fællesrådsmøde den 8. april 2021. Mødet vil
fokusere på emnet “Trivsel”, hvor der blandte andet skal arbejdes med det reviderede politikbeslutningspapir
omkring Covid-19. Derudover får vi besøg fra HOPE, som vil holde et kort oplæg omkring studerendes
adfærd og trivsel under COVID-19 nedlukningen, som skal lægge op til en bredere drøftelse af
trivselsfremmende initiativer.

Da vi alle længes efter en så normal hverdag som muligt, vil der forud for Fællesrådsmødet atter være
mulighed for at deltage i Ny i Fællesrådet. Ny i Fællesrådet er en formidabel mulighed for at blive
introduceret til Studenterrådet og de mange muligheder, udvalg, forkortelser mm, samt hvorved du eller dit
fagråd kan få hjælp af-/hjælpe Studenterrådet. Tilmelding sker på asbjorn@sr.au.dk, senest onsdag d. 7. april
kl. 12.00.

Workshop omkring trivsels initiativer
Fokus på Fællesrådsmøde er "Trivsel", derfor afholder Studenterrådets trivselsansvarlige, Nina og Julie,
workshop omkring trivsels initiativer. Formålet er at skabe idéer til trivselstiltag lokalt på
studierne/fakulteterne. For at få mest muligt ud af workshoppen, vil vi gerne bede om, at I diskutere og blive
enige om et område hvor trivslen i særlig grad kunne bruge et løft på netop jeres studie/fakultet forud for
mødet. Det kan fx være studiestarten, kandidatstudiestarten, fysiske rammer, arrangementer, foreningsliv
eller et helt sjette område.

Ønsker du eller dit fagråd et punkt på dagsordenen eller en workshop på fællesrådsmøderne, så er I
mere end velkommen til at kontakte Dirigentinstitutionen via kontaktoplysningerne nederst. Alle er
velkomne til at komme med forslag til fællesrådsmødernes indhold.
Som altid er I ligeledes velkomne til at henvende Jer med spørgsmål, forslag, indvendinger eller noget helt
fjerde på dirigent@sr.au.dk.

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

Venlig hilsen
Dirigentinstitutionen:

Chefdirigent,
Alexander Estrup

1. Dirigent
Stine Munkholm Jespersen
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Foreløbig dagsorden til det 1. Ordinære Fællesrådsmøde d. 08.04.2021
Torsdag d. 08.04.21 kl. 17:15-20:00, Sted: Uvidst / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia

1.1  Navnerunde og konstatering af quorum (O)

1.2  Godkendelse af referat - Konstituerende fællesrådsmøde d. 18.02.2021 (O+D+B)

(Bilag 1)

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

17:15-17:25

2. Sager til behandling I

2.1 Indsupplering til Dirigentinstitutionen (B) (Bilag 2)

2.2 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde (Herunder genåbning) (O+D)

2.3 Mødekalender - ekstra møde i juni (D+B) (Bilag 3)

2.4 Oplæg fra HOPE (Bilag 4)

17:25-18:15

Pause 18:15-18:30

3.  Sager til behandling II

3.1 Workshop omkring trivsels initiativer (O+D) (Bilag 5)

3.2 Studenterpolitisk Forum (O+D+B) (Bilag 6)

3.3 Revideret politikbeslutning omkring CODVID-19 (O+D+B) (Bilag 7)

3.4 Politikkonference (O) (Bilag 8)

18:30-19:20

Pause 19.20-19.25

4. Meddelelser

4.1 Forretningsudvalget (O)

4.2 AUPUS (O)

4.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 9)

4.3 LUPUS (O)

4.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 10)

4.4 IC (O)

4.4.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 11)

4.5 Fagrådsrunde (O)

4.6 Andre (O)

4.6.1 Forretningsordner (Bilag 12,13,14,15,16,17)

19:25-19:50
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5. Evt. 19:50-19:55

6. Mødeevaluering (uden for referat) 19:55-20:00
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Bilag 1: Referat - Konstituerende fællesrådsmøde d. 18.02.2021

Dagsorden til det konstituerende fællesrådsmøde d. 18.02.2021
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)

Der er ingen nye fagråd i året 2021

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

Alexander (FU) gennem går fagrådenes respektive mandater jf. bilag 1 – Fællesrådet
har 39 mandater. Minimum 20 mandater er påkrævet for, at Fællesrådet er
beslutningsdygtigt.

1.3  Valg af stemmetællere (O+B)

Alexander (FU) orienterer om stemmetællere. Disse frasiger deres mandat.

Erik (FU/JURA-rådet) stiller op som stemmetæller

Sofie (FU/MoGens) stiller op som stemmetæller

Der er ingen andre opstillinger

Erik og Sofie vælges hermed som stemmetællere

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

Morten (afgående dirigent/Sigma) orienterer om dirigentinstitutionen.

1.4.1       Valg af Chefdirigent (Bilag 24)

Alexander (FU) stiller op som chefdirigent. Han orienterer om sin opstilling, hvor han
vil fokusere på arbejdsopgaverne i dirigentinstitutionen samt, hvordan man kan gøre
institutionen mere attraktiv fremadrettet.

Alexander (FU) er valgt som chefdirigent

1.4.2 Valg af Førstedirigent

Stine (SJUS) stiller op til 1. dirigent. Hun kunne godt tænke sig at ringe med klokken
og skabe nogle gode fællesrådsmøder i 2021.

16:15-16:30

6



FÆLLESRÅDSMØDE

Der er ingen andre opstillinger

Stine (SJUS) er valgt som 1. dirigent

1.4.2       Valg af Andendirigent

Der er ingen opstillinger

Det bemærkes, at man kan indsuppleres ved efterfølgende fællesrådsmøder.

2. Formalia

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Bjørn (Sekretariatsleder), Alexander (Chefdirigent), Peter (Statsrådet/FU), Anders
(Medicinerrådet) M, Anders (Statsrådet/FU), Asbjørn (FU), Carla (Psykrådet) M,
Charlotte (BFU) M, Ditte (Artsrådet) M, Ditte (RIA) M, Erik (Jura), Erik (Sigma) M,
Esben (BFU), Frederik (Statsrådet) M, Frederik (MoGens) M, Hanna-Louise
(Statsrådet) M, Helle (ABC) M, Jonathan (Artsrådet) M, Julie (Medicinerrådet) M,
Katrine (Artsrådet) M, Kirstine, Krestina (SR Alumne), Laura (Statsrådet), Line
(Artsrådet) M, Louise (ABC) M, Louise (Arts) M, Malene (Arts) M, Maria (ABC) M,
Maria (Arts) M; Marie (FU), Mikkel (Jura) M, Morten (Sigma) M, Naja (Arts) M,
Olivia (Medicinerrådet) M, Puk (Arts) M, Rasmus (ABC) M, Sascha (Jura) M; Simon
(Sigma) M, Sofie (FU/MoGens), Stine (SJUS/1.dirigent), Søren (Statsrådet), Tenna
(Artsrådet) M, William (Oecon) M, Jes (Sigma), Morten (Sigma) M, Nina
(Sekretariatet), Julie (Sekretariatet) og Kirstine (Sekretariatet)

Der er 29 mandatbærere, og der konstateres hermed quorum. Der kom et yderligere
mandat, hvorfor der er 30 mandater ved afstemninger efter punkt 4.0.

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

Alexander (Chefdirigent) orienterer om Fællesrådets forretningsorden, der beskriver
fællesrådets formelle regler jf. bilag 3.

Der er ingen spørgsmål til diskussion

Der orienteres om, at det kun er mandatbærerne, der kan stemme.

Der stemmes om forretningsordenen, og den er hermed vedtaget med 27 for og 2
blanke.

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 26.11.2020 (O+D+B) (Bilag 4)

Der er ingen kommentarer til referatet.

Der stemmes om referatet, og det er hermed godkendt med 26 for og 3 blanke.

16:30-16:40
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2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Der er ingen kommentarer for dagsordenen

Der stemmes om dagsordenen, og den er godkendt enstemmigt

3. Årsrapport og beretning

3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O) (Bilag sendes snarest)

Bjørn (Sekretariatsleder) orienterer om årsrapporten

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2020 (O) (Bilag 6)

Alexander (Chefdirigent) orienterer rådsåret 2020 jf. bilag 6

Puk (Artsrådet) roser forretningsudvalgets arbejde under corona blandt andet
profileringen af Studenterrådet og afskaffelsen af aktivitetskravet. Hun bemærker
videre, at det er ærgerligt, at vi ikke har kunnet være mere sammen.

Sidst nævnes det, at årsberetningen muligvis kan være noget uoverskuelig og lang,
især hvis man er ny i Studenterrådet.

3.3 Den Kritiske Revisions beretning (O)

Katrine (Artsrådet) og Julie (Medicinerrådet) orienterer om kritiske revisions arbejde
i 2020

Julie (Medicinerrådet) Det bemærkes, at det er ærgerligt, at årsrapporten kom så sent.
Derudover har man ikke brugt særlig mange midler på alternative måder at forpleje
fagrådene, fællesrådet og udvalgene. Det vurderes, at det har været underprioriteret.

Katrine (Artsrådet). Det bemærkes igen, at man kunne have prioriteret forplejning til
fagrådene og videre. Derudover er vurderingen, at kampagneaktiviteten har været lav.
Der opfordres til, at man tænker i alternativer for 2021.

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

Der stemmes om godkendelse af årsrapporten.

Den er godkendt enstemmigt

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

Der stemmes om godkendelse af årsberetningen

Den er godkendt enstemmigt

16:40-17:40
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Pause 17:40-18:20

4. Retningslinjer for rådsåret 2020

4.1 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2021 (O+D+B) (Bilag 7)

Peter (FU) orienterer om arbejdsplan for 2021 jf. bilag 7

Der åbnes for diskussion.

Erik (Sigma) Der spørges ind til afsnittet om diversitet hos AU’s ansatte, og hvorvidt
dette kan udspecificeres

Peter (FU) Der foreligger ikke nogen specifik plan for arbejdet

Jonathan (Arts) Det bifaldes, at man ønsker at stilling til, hvordan AU’s optag er især
set i forhold til de nye karakterkrav. Man opfordres til at tage ved lære af
samarbejdspartnere o. lign.

Der spørges videre ind til formuleringen af bæredygtighed, der ikke er specificeret
som klimamæssig bæredygtighed. Dette bør formuleres således alle studerende på
tværs af studieretninger kan se sin egen faglighed i udfordringerne ved
bæredygtighed.

Der stemmes om vedtagelsen af arbejdsplanen for 2021

Den er godkendt med 29 for og 1 imod

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

Morten (Sigma) orienterer om kommissorierne for de politiske udvalg jf. bilag 8

Der åbnes for spørgsmål

Der er ingen spørgsmål

Der er stemmes om kommissorierne

De er godkendt enstemmigt – der var dog kun 28 mandatbærere til stede under
afstemningen

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

Alexander (Chefdirigent) orienterer om retningslinjer for kritisk revision jf. bilag 9

Der åbnes op for spørgsmål

Der er ingen spørgsmål

18:20-19:20
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Der stemmes om retningslinjerne for kritisk revision

De er godkendt enstemmigt (28 mandater)

Pause 19:20-19:25

5. Valg

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

Alexander (Chefdirigent) orienterer om forretningsudvalgets arbejde

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

Der åbnes op for opstilling på mødet. Der er ingen opstillinger på mødet.
Alexander (Chefdirigent) orienterer om valgprocessen med præsentationer og
spørgerunde til kandidaterne. Da der er kampvalg, skal en kandidat som minimum
have 50% for at blive valgt i første stemmerunde.

Anders motiverer sit kandidatur

Asbjørn motiverer sit kandidatur

Marie motiverer sit kandidatur

Der åbnes op for spørgsmål

Ditte (RIA) spørgsmål til alle. Kandidaterne bedes fortælle, hvorfor man ikke skal
vælge dem? Dermed sagt en kompetence som ikke er så brugbar

Anders (FU) beretter, at han er et fagrådsmenneske og har en del erfaring på den
front. På grund af nedlukningen, at han ikke har den store erfaring på
Studenterråds-niveau

Asbjørn (FU) beretter, at han selvfølgelig er opmærksom på, at han har nogle
mangler, og disse har han også gransket forinden sit kandidatur. Han har en selektiv
hukommelse, så han øver sig i at skrive ting ned

Marie (FU) beretter, at hun ligesom de andre kandidater også har forberedt sig på
spørgsmål. Hendes svar er todelt, da hun for det første nogle gange har svært ved at
bede om hjælp. Hun føler derfor, at det er vigtigt, at man er et stærkt hold både som
formandskab og forretningsudvalg.

Naja (Artsrådet) spørgsmål til alle tre – Hvad er det gode studieliv?

19:25-20:45
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Anders (FU) det gode studieliv er gerne et, hvor man har et studie, der ikke presser
én, således at der er tid til at fordybe sig samtidig med at have et velfungerende
privatliv, og at man har mulighed for at engagere sig i foreninger på AU

Asbjørn (FU) det gode studieliv er en individuel sag. For ham er det motivation til sit
fag, og muligheden for at have et studieliv udenfor universitetet, hvor man kan være
ung

Marie (FU) det gode studieliv er at man som studerende kan vågne om morgen og
have lyst til at studere. Det er selvfølgelig hårdt nogen gange, men man skal have
fjernet noget af det pres, således man kan se tilbage på sin studietid, som en fed tid

Erik (Sigma) Hvad vil kandidaterne gøre anderledes end aftrædende formandskab.
(Ikke ment som en kritik)

Anders (FU). Vi skal være bedre til generel inddragelse, hvilket aftrædende satte i
søen. Man skal være bedre til at vide, hvad der foregår på lokalt niveau, så man bedre
kan understøtte fagrådene. Dermed kan man også konkretisere samarbejdet med
fagrådene. For det andet skal man være bedre til at gøre noget socialt, når vi må igen

Asbjørn (FU). Svaret skal ses i lyset af corona, da aftrædende ikke havde mulighed
for at føre deres visioner ud i verden. Man skal være mere inddrage overfor de
menige medlemmer af forretningsudvalget, når coronakrisen tillader det
Marie (FU) Hun fortryder, at man ikke holdt flere møder på stranden. Hun ønsker at
fortsætte linjen, hun kørte sammen med Alexander.

Tenna (Artsrådet) Hvordan er I at arbejde sammen med, når det brænder på?

Anders (FU) På grund af erfaringerne fra statsrådets ”faglig dag” og valgkampen har
gjort, at han ved, at han kan uddelegere og dirigere en masse mennesker, når det hele
går hurtigt. Når det så er sagt, så har han tidligere lavet fejl, men han har taget lære
ved dem. Så lav en plan og stol på dit hold og dem du har omkring dig

Asbjørn (FU) vil gerne fremhæve sin glemsomhed, som sin største svaghed. Som
Anders siger, handler de om at bruge hinanden og kommunikere på bedst mulig måde

Marie (FU) Tre ord: Struktur, lister og drejebøger. Noget det, som jeg (Marie) er god
til er at skabe struktur, dobbelttjekke og konkretisere planer.

Maria (Arts) Hvordan vil I kunne komme ud til de små studier, der især er blevet ramt
af corona?

Anders (FU) først og fremmest handler det om at lave en kontinuerlig plan for, hvad
vi gør, når vi igen må være fysisk på AU. Studenterrådet er nødt til at understøtte de
allerede eksisterende struktur og sikre os, at universitetet sætter trivsel i fokus. Man
skal tage hånd om de studerende, der er startet under corona bliver rystet sammen.
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Asbjørn (FU) Det er et svært spørgsmål, da vi nogle gange i Studenterrådet har svært
ved at nå ud til de små studier og den enkelte studerende. Han er enig med Anders i,
at man skal understøtte de enkelte spørgsmål. Han tror, at man skal være opmærksom
på de forskelligheder, de respektive fagråd har.

Marie (FU) Der takkes for spørgsmålet. Der er ikke en løsning, der passer til alle
studier. Studenterrådet kan være med til at inspirere, facilitere og sætte rammer.
Arbejdet kan også gå igennem rektoratet, hvor man i samarbejde med
universitetsledelsen kan understøtte de studier på baggrund af deres forskellige vilkår.

William (Oecon) Hvad er Studenterrådets største ubenyttede potentiale?

Anders (FU) Den er svær at svare på, men det bedste bud må være, at vi skal være
bedre til at engagere fagrådene og de studerende bedre. Det er svært at tage skridtet,
og det skal vi være bedre til at hjælpe med til. Anders begyndte sin tid til valgfesten.
Man skal gøre arbejdet mere åbent og tilgængeligt for fagrådene og den enkelte
studerende

Asbjørn (FU) Det er et enormt bredt spørgsmål, da det kommer an på, hvad man taler
om. Han er generelt enig i, at vi skal være bedre til at engagere fagråd og studerende
til at deltage i arbejdet. DSFI har også et stort uudnyttet potentiale ift. synlighed

Marie (FU) På DSF’s sommerlejr arbejdede Marie og Jonathan (Arts) med netop dette
spørgsmål. Det handler om at gøre sig klart, hvad der skal gøres på samtlige niveauer
på AU. Lige nu ligger vi i midten, men vi mangler at udfylde vores potentiale både på
øverste niveau og ude hos den almene studerende.

Der er blevet anmodet om en summepause.

Alexander orienterer igen om valgproceduren. Der er 29 mandatbærere til stede ved
afstemningen til posten som forperson

Der stemmes

Marie er valgt med over halvdelen af stemmerne i første stemmerunde

5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstforperson (Bilag 22)

Der åbnes for opstillinger på mødet

Der er ingen opstillinger på mødet

Peter motiverer sit kandidatur

Der åbnes for spørgsmål
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Der er ingen spørgsmål til Peters kandidatur

Der stemmes om tillid Peter som næstforperson, og han er dermed valgt.

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

Der åbnes op for opstillinger på mødet

Laura (Statsrådet) motiverer sin opstilling (skriftligt)

Asbjørn (FU) motiverer sin genopstilling (på mødet)

Jes (Sigma) motiverer sin opstilling (på mødet)

Naja (Artsrådet) motiverer sin opstilling (på mødet)

Der åbnes for spørgsmål

Marie (FU) spørger om man er klar på at lægge kræfterne i arbejdet som FU

Naja trækker sit kandidatur tilbage.

Der stemmes om tillid til det samlede forretningsudvalg.

Der er tillid til forretningsudvalg

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

Jonathan (Arts) orienterer om valgkommissionens arbejde

Man søger at finde medlemmer fra mindst tre hovedområder, der forstås som
fakulteter

Erik (Sigma) fra Science

Hanna-Louise (Statsrådet) fra BSS

Jonathan (Arts) fra Arts

Julie (Medicinerrådet) fra Health

Der er ikke flere opstillinger

De fire kandidater er hermed valgt til valgkommissionen
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5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 12)

Puk (Artsrådet) stiller op med en bemærkning om, at forplejningen forbedres

Erik (Jura) spørger ind til, hvorvidt man kan sidde som dirigent og være en del af
kritisk revision. Svaret er nej.

Katrine (Artsrådet) stiller op

Julie (Medicinerrådet) stiller op

Puk, Julie og Katrine er valgt til kritisk revision

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

Sofie (MoGens) beretter om aktivitetspuljen

Puk (Artsrådet) stiller op

Sofie (MoGens) stiller op

Jonathan (Artsrådet) stiller op

De tre er hermed valgt ind til aktivitetspuljen.

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

AUPUS

Ditte (Artsrådet) beretter om AUPUS’ arbejde

Stine (SJUS) stiller op

Maria (Arts) stiller op

Anders (Statsrådet) stiller op

Malene (Arts) stiller op

Puk (Arts) stiller op

Jonathan (Arts) stiller op

William (Oecon) stiller op
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Naja (Arts) stiller op

Peter (statsrådet) stiller op

Alexander (Chefdirigent) stiller op

Det bemærkes afslutningsvis, at man kan indsuppleres ved ordinære fællesrådsmøder,
såfremt der er pladser. Det gælder også for de øvrige udvalg.

LUPUS

Jonathan orienterer om LUPUS

Puk (Arts) stiller op

Peter (FU) stiller op

Malene (Arts) stiller op

Sofie (MoGens) stiller op

Ditte (Arts) stiller op

Jonathan (Arts) stiller op

Marie (FU) stiller op

International Committee

Sofie (MoGens) orienterer om International Committee (IC)

Aniket Pagdhare stiller op som Head

Katrine (Arts) stiller op

Maria Alcaraz stiller op

Liviu Ciocan stiller op

Jorge Carrete stiller op

Georgias Tsirozidis stiller op

Pause 20:45-21:00

6. Sager til behandling 21:00-22:05
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6.1 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 15)

Alexander (Chefdirigent) orienterer om 2. behandlingen af statutændringen, der
vedrører flytningen af konstituerende fællesrådsmøde. De bagvedliggende grunde
fremgår af bilag 15.

Der åbnes op for spørgsmål

Der er ingen spørgsmål

Der stemmes for statutændringen

Statutændringen er godkendt enstemmigt (Der er nu 26 mandater)

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

Alexander (Chefdirigent) orienterer om revideringen af mødekalenderen, der skyldtes
netop vedtaget statusændring

Der stemmes om revisionen, og den er godkendt med 25 for og 1 blank

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

Puk (Arts) og Sofie (MoGens) orienterer om Circle U Student Unionen

Puk (Arts) stiller op

Frederik (MoGens) stiller op

Sofie (MoGens) stiller op

Da der er kampvalg, får kandidaterne lov til at motivere deres opstillinger.
Fællesrådet skal vælge ét medlem, og Forretningsudvalget indstiller senere det andet
medlem. Det bemærkes, at det andet medlem ikke behøver at være medlem af
forretningsudvalget, hvilket tidligere har været praksis på grund af manglende
opstillinger.

Puk (Arts) motiverer sin opstilling

Frederik (MoGens) motiverer sin opstilling

Sofie (MoGens) motiverer sin opstilling

Der anmodes om summepause

Der stemmes.
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Puk (Arts) har fået over 50% af stemmerne og er dermed valgt til medlem af Circle U
Student Union

6.4 COVID-19 politikbeslutning

Alexander (Chefdirigent) orienterer om COVID-19 jf. bilag 18. Da
politikbeslutningspapiret udløber tages det op igen.

Der stemmes om forlængelse eller forfald af politikbeslutningen. Ved forlængelse
stemmes der herefter for revision.

Der stemmes: 21 for forlængelse, 1 imod og 6 blanke

Der stemmes for om revision af papiret ved 1. ordinære fællesrådsmøde. Imod
stemmer betyder, at man ønsker, at papiret fastholdes i sin nuværende version med
enkelte rettelser vedrørende datoer og årstal.

Der stemmes: 20 for revision, 1 imod og 7 blanke
Papiret sendes i høring i udvalgene under inddragelse af fagrådene, og tages op til

7. Meddelelser fra Forretningsudvalget (O)

Marie (FU) siger tak for rådsåret på vegne af aftrædende forretningsudvalg. Der er
reception fredag d. 5. marts.

Der er ledelsesmøde i næste uge vedrørende genstart af foreninger på AU. Derudover
skal man tale om eksamensangst. Man er meget velkommen til at kontakte aftrædende
og tiltrædende formandskab, hvis man har input.

I tre tirsdag i marts kommer der til at være onlinekurser i madlavning. Så vel mødt og
tag en ven med!

22:05-22:15

8. Evt.

Erik (Sigma) Der spørges ind til, at Marie kun stiller op som forperson for et halvt år.

Marie (FU) svarer, at der bliver udskrevet valg.

22:15-22:20

9. Mødeevaluering (uden for referat) 22:20-22:25

Bilag 2: Indsuppleringen til Dirigentinstitutionen

Arbejdet i Dirigentinstitutionen
Dirigentinstitutionens opgaver er beskrevet i stattuten, særligt kapitel 7, men kan opsummeres til:
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● Planlægning og afholdelse af fællesrådsmøder
● Fortolkning af Studenterrådets Statut
● Sikre demokratisk praksis i hele Studenterrådet

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

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

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

Dig som dirigent
Arbejdsbyrden er i det daglige ikke særlig stor, men giver dig en unik mulighed for at sætte et præg på
Studenterrådet, og være en vigtig understøttelse af Forretningsudvalgets og fagrådenes arbejde.
Dirigentinstitutionen er både oplagt for dig, der er lidt nyere i Studenterrådet, men gerne vil ind i den indre
kerne af Studenterrådets arbejde, og som måske har friske nye idéer til hvordan Fællesrådsmøderne kan
tilrettelægges - og samtidig også oplagt for den mere garvede aktive i Studenterrådet, som vil bruge sin
erfaring til at hjælpe med at alt går rigtigt for sig.

I den nuværende Dirigentinstitutionen er vi meget optaget af at give ejerskabet tilbage til Fællesrådet, som
bestemmer hvilke emner og temaer, som de finder interessant og relevant. Ligeledes sætte rammerne for
Fællesrådsmøderne, som skal være et sted hvor man tør rejse os op, og sige sin meninger og bekymringer,
uanset hvor mange der er enig eller uenig.

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

Alexander Estrup, Chefdirigent
alexander@sr.au.dk

Stine Munkholm Jespersen, 1. Dirigent
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stine@sr.au.dk
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Bilag 3: Mødekalender

Den nuværende mødekalender for Fællesrådet er som følger:

Konstituerende fællesrådsmøde: Torsdag den 18. februar 2021 (afholdt)

Første ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 8. april 2021 (dette møde)

Andet ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 6. maj 2021

Tredje ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 16. september 2021

Fjerde ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 21. oktober 2021

Konstituerende fællesrådsmøde: Torsdag den 2. december 2021

Dirigentinstitutionen foreslår Fællesrådet at afholde et ordinært møde d. 10. juni 2021 som erstatning for det
5. ordinære Fællesrådsmøde, som efter statusændringen på det Konstituerende møde, er blevet erstattet af det
nye Konstituerende møde. Dirigentinstitutionen vurderer, at det vil være givende for Fællesrådets arbejde
med et ekstra møde, grundet øget fokus på foreningslivet/synlighed og universitetsvalget. Ligeledes har
Dirigentinstitutionen med inddragelse af fagrådene gennem SR-social, valgt emner for alle
Fællesrådsmøderne for rådsåret 2021, hvilket passende vil lægge op til et ekstra ordinære møde, til at arbejde
med synlighed/fagråd, forud for studiestarten og det kommende universitetsvalg.

Er der spørgsmål til mødekalenderen, eller har man forslag til en anden mødedato, så er man altid
velkommen til at kontakte dirigenterne, Alexander og Stine på mailen dirigent@sr.au.dk
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Bilag 4: HOPE - How Democracies Cope with COVID19

HOPE projektets forskning er tværdisciplinær og bruges til både forskning og rådgivning af myndigheder.
HOPE har gennem COVID19 pandemien udgivet både rapporter, artikler og andre relevante indlæg.

Formålet med projektet er at kvalificere de danske myndigheders strenge tiltag for at forebygge yderligere
corona-smitte. Det er raskes adfærd i dag, der afgør smittekurvens udvikling om 14 dage.
Borgernes/studerendes adfærd spiller således en afgørende rolle for vores mulighed for at overvinde
corona-epidemien. HOPE-projektet tilbyder en unik understøttelse af kampen mod at inddæmme epidemien
ved at give et dybt indblik ind i borgernes/studerendes adfærd og ændring i adfærd. HOPE har allerede
rådgivet myndighederne om, hvordan de bedst informerer borgerne om alvoren i corona-virussens spredning.

Fakta:
● Projektet HOPE: How Democracies Cope with Covid19: A Data-Driven Approach finansieres med

25 millioner kroner fra Carlsbergfondet.
● Projektet vil koble epidemiologiske data med massive sociale datamængder, hvor der på tværs af

flere lande trackes adfærd og kommunikation igennem en unik kombination af surveys, etnografiske
studier, sociale medie data, digitale fodspor og dataskrab fra medier og myndigheders hjemmesider.

● Projektleder: Professor i statskundskab Michael Bang Petersen ved Aarhus BSS på Aarhus
Universitet

● Medprojektledere: Andreas Roepstorff, professor i klinisk medicin og direktør af Interacting Minds
Centre ved Aarhus Universitet, Rebecca Adler-Nissen, professor i statskundskab ved Københavns
Universitet, og Sune Lehmann, professor ved Danmarks Tekniske Universitet

● Læs mere, og hold dig opdateret om forskningen på projektets hjemmeside: ps.au.dk/hope

Bilag 5: Workshop omkring trivsels initiativer
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Kære fagråd

På fællesrådsmødet d. 8 april er trivsel på dagsordenen, og i den forbindelse afholder vi en miniworkshop,
der har til formål at give jer idéer til trivselstiltag lokalt på studierne/fakulteterne. Workshoppen kommer til
at bestå af en idégenereringsopgave efterfulgt af korte præsentationer af idéerne.

Inden workshoppen vil vi gerne bede jer diskutere og blive enige om et område hvor trivslen i særlig grad
kunne bruge et løft på netop jeres studie/fakultet. Det kan fx være studiestarten, kandidatstudiestarten,
fysiske rammer, arrangementer, foreningsliv eller et helt sjette område.

Det er Julie, studenterrådets trivselsansvarlige, og Nina, ansvarlig for studenterrådets buddyordning, der
kommer til at stå for workshoppen - vi giver en introduktion til os selv på mødet.
Vi glæder os meget til at møde jer!

Med venlig hilsen

Julie Ryttergaard Madsen & Nina Sjørup Simonsen
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Bilag 6: Studenterpolitisk Forum

To gange om året inviterer rektoratet på Aarhus Universitet alle studenterpolitiske organisationer, Frit Forum
(FF), Konservative Studenter (KS) og Studenterrådet ved Aarhus Universitet (SR) til Studenterpolitisk
Forum (SPF). På mødet har rektoratet mulighed for at orienterer om, hvad universitetsledelsen aktuelt er
optaget af, eksempelvis corona situationen. Derudover har de studenterpolitiske organisationer mulighed for
at medbringe et emne, som de gerne vil drøfte med rektoratet og have at Universitetsledelsen skal arbejde
med i den kommende tid.

Emnerne kan være af forskellig karakter og størrelse. Eksempelvis har vi i Studenterrådet valgte følgende
emner over de sidste par år, i 2017 "Prioritering af undervisning", i 2018 "Kvote 2" i 2019 "Campuser på
AU" og sidste år valgte vi "Kommunikationskanaler til Studerende på AU".

Valg af emne
De politiske udvalg (AUPUS og LUPUS) samt Forretningsudvalget vælger et emne hver, som de herefter
indstiller til Fællesrådet. Det er nu op til Fællesrådet, at vælge et af de tre indstillede emner, som
Studenterrådet skal tage med til Studenterpolitiske Forum. Hver Studenterpolitisk organisation for 5-10 min
til at præsentere deres emne, hvorefter man åbner op for en længere drøftelse. På mødet deltager en
repræsentant fra Forretningsudvalget samt en valgt repræsentant fra Fællesrådet.
Mødet finder sted Fredag d. 23. april 2021.

AUPUS
Optag
Aarhus Universitet har ganske pludseligt indført adgangskrav på alle uddannelser på Kvote 1. Det kan
risikere at lægge et større pres på et kvote 2-systemet som kunne trænge til en gennemgang og dermed
tilgodese nogle af de skavanker, som kvote 1-systemet har. Det er derfor oplagt at tage en diskussion om og
sætte fokus på fremtidens optag på kvote 2 på Aarhus Universitet.

LUPUS
Trivsel og faglig understøttelse blandt funktionsnedsatte studerende
Det er vigtigt at være at universitetet understøtter elever der har nedsat funktion i form af bl.a. ordblindhed,
ADHD og lign. Der ønskes derfor en undersøgelse og evaluering af hvorvidt eleverne er har ordentlig adgang
til de redskaber og dispensationer de skal bruge for et godt studieliv og for at kunne gennemføre uddannelsen

Forretningsudvalget
Sexisme blandt VIP'er
Dette emne blev foreslået, da sexisme og medarbejderkultur blandt VIP'er altid er relevant at tale om,
derudover så har vi set sager, hvor sexisme og medarbejderkulturen er i fokus blandt VIP'er. Dette påvirker
os som studerende, da VIP'erne er afgørende i at skabe en indkluderende kultur på studiet og generelt et godt
studiemiljø er afhængigt af et godt medarbejdermiljø.

Eksempler på sager omkring dette:
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- https://omnibus.au.dk/kvindelig-forskers-indlaeg-om-ligestilling-paa-au-blev-fjernet-jeg-vil-ikke-teg
ne-skoenmaleri-tvaerertim

- https://omnibus.au.dk/haandbog-om-sexisme-er-skabt-af-efteraarets-vidnesbyrd-paa-danske-universi
teter

- https://omnibus.au.dk/sexisme-paa-universitetet-hvad-taler-vi-om-og-hvad-er-der-sket-siden
- https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/tema-ligestilling-paa-au/

Er der spørgsmål til Studenterpolitisk Forum eller proces, er man altid velkommen til at tage fat i
Chefdirigent Alexander på mailen alexander@sr.au.dk
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Bilag 7: Revideret Politikbeslutningspapir omkring COVID-19

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 undervisningsformen er digital såvel som fysisk og

blended

- 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

- Fortsætte 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 i fremtiden

- Sikre at studiestarten prioriteres af AU’s ledelse og at studerende inddrages i planlægningsprocessen

- Arbejde for studenterinddragelse når COVID-19 håndteringen skal evalueres på AU

- Sikre de studerendes adgang til AUs udbud af summerschool fag

- Kæmpe for en snarlig og forsvarlig genåbning af Det Kongelige Bibliotek til fordel for alle

studerende på AU, samt vores medstuderende på KU og RUC, og samtidig sikre de samme

muligheder for universitetsstuderende nationalt

- Sikre at studerende får information om eksamensform i god tid

- Kæmpe for at AU sikrer, at der er også er et foreningsliv efter corona.
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- Arbejde for at AU laver skarpe evalueringer af tiltag til at forbedre eller opretholde studielivet og det

faglige under corona

Nærværende politikbeslutning udløber 31. januar 2022, medmindre den forlænges.

26



FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 8: Politikkonference Forår 2021 - Danske Studerendes Fællesråd

Kære fællesråd,

Studenterrådet ved Aarhus Universitet er som så mange af jer ved medlem af Danske Studerendes Fællesråd
(DSF), hvor vi blandt andet har sæder i bestyrelsen og udvalg. DSF er Studenterrådet på landsplan. DSF
afholder halvårligt politikkonferencer (PK), som er en slags generalforsamling, og det er nu blevet tid til
forårets PK. Den skulle have været afholdt på CBS, men desværre bliver den grundet corona online. Det
bliver desværre nok svært for en så stor organisation, som vores at sidde samlet til dette PK. Dette betyder
også, at PK meget vel kommer til at minde mere om efterårets PK, dog meget vel med den forskel, at vi her
også sidder adskilt i Studenterrådet. Men det vil under alle omstændigheder desværre heller ikke til denne PK
være muligt at møde de andre Studenterråd fysisk. PK varer i år fra 16-18 april.

Det skal bemærkes, at der er tilmeldingsfrist til PK den 2. april kl. 12 allerede! Det er dermed før dette
fællesrådsmøde!

Selvom vi ikke kan afholde PK fysisk ændre det dog ikke på, at PK igen i år kommer til at blive super
hyggeligt. Det betyder ligeledes heller ikke, at vi ikke skal have en super stærk delegation afsted på forårets
online PK. Det vil igen være dejligt, at vi kan sende så mange som muligt afsted. Det vil igen blive en hel
weekend, hvor DSF betaler for forplejningen, så det er en hel weekend, hvor man ikke skal betale på mad.

Til dette PK skal vi tale om DSF’s holdningspapir, om deres politikpapir omkring trivsel og politikpapir
omkring finansiering af uddannelser. Dette er utrolig vigtig politikemner, hvor DSF spiller en aktiv rolle på i
forskellige organer og i dialog med ministeren og andre spillere på det landspolitiske område. Til PK får vi
mulighed for at bestemme, hvad DSF skal mene på de her områder. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi står
stærkt som Studenterråd, så vi kan repræsentere vores holdninger stærkest muligt til PK.

For at deltage ved PK skal man tilmelde sig, og dette foregår ved, at man sender vores politiske
delegationsleder Peter Stounbjerg en mail på peter@sr.au.dk med følgende oplysninger:

Fulde navn, mail, køn, sprog (dansk vs engelsk), om man kan deltage alle dage, om man har været på PK før
og om der er allegener eller andre hensyn, som vi skal tage højde for såfremt, at vi kan samle os i
delegationen, hvilket meget vel desværre ikke er muligt.
Tilmelding må gerne ske hurtigst muligt

Med venlig hilsen
Peter Stounbjerg, Næstformand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet
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Bilag 9: Indsupplering til AUPUS

AUPUS
AUPUS står for ’AU-Politisk Udvalg ved Studenterrådet’. I AUPUS klæder vi bl.a. bestyrelsen på til møder.
Vi agerer bagland for Studenterrådets indvalgte bestyrelsesmedlemmer ved at diskutere og beslutte den
politiske og strategiske retning Studenterrådet tager i bestyrelsen. I AUPUS bliver du som indvalgt i
Akademisk Råd også klædt på til møder. Her kan du søge hjælp, sparring og erfaringsudveksling fra
AUPUS’ medlemmer og andre indvalgte i Akademiske Råd. Sidder du i andre relevante udvalg kan du også
få sparring i AUPUS. AUPUS er for alle som gerne vil have en sans for, hvad der sker på Aarhus Universitet,
men der kan forekomme lukkede punkter kun for indvalgte medlemmer.

Spørgsmål kan rettes til Asbjørn på asbjorn@sr.au.dk eller Hanni på hanna@sr.au.dk
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Bilag 10: Indsupplering til LUPUS

Hvad er LUPUS?
LUPUS er studenterrådets Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet (LUPUS). Vi tegner
altså studenterrådets politik ”udadtil”.

Hvad kan LUPUS? (vi har beføjelse til at…)
● Vedtage politikpapirer – i princippet på alle områder.
● Skrive høringssvar
● Udvikle strategi rettet mod organer, der ikke rettet mod AUPUS’ område.
● Godkende, og altså også afvise, delegerende til DSF’s politikkonferencer.

Hvorfor stille op til LUPUS?
Du skal stille op til LUPUS, fordi det er her du får mulighed for at sætte et stort aftryk på Studenterrådets
politik.
Der er mulighed for at være en del af DSF, og være med til at flytte politik nationalt. Du kan desuden lære en
masse og møde andre aktive, som også interesserer sig for studenterpolitik.
Der er højt til loftet, og man behøver ikke have nogen særlig viden i forvejen, det kommer med tiden, og vi
skal nok klæde dig godt på.

Praktisk information om møder
Vi har det forgangne år mødes cirka hver 3 uge, og bestræber os på ikke at holde møder i
eksamensperioderne. Forberedelsestid er cirka 30 min. Herudover foregår arbejdet i adhoc-udvalg.
Der er altid kaffe og snacks til vores møder, og LUPUS giver den første øl- eller vand efter mødet. Det vil
også engang i mellem være aftensmad, når det giver mening.

Opstilling
Opstilling til LUPUS sker på fællesrådsmødet. Det er desuden muligt at stille op in absentia, ved skriftligt at
meddele sit kandidatur på dirigent@sr.au.dk.

Spørgsmål kan stilles til Jes på jes@sr.au.dk eller Jonathan på Jonathan@sr.au.dk
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Bilag 11: Indsupplering til IC

The International Committee (IC) is a committee within the Student Council that represents the international
students at Aarhus University. The IC fights for the rights of international students and seeks to ensure that
they will be heard in relevant matters. The IC is a young committee and therefore also seeks to create
visibility and attract more members.

You should run to become a member of the IC, because you will get the opportunity to fight for an important
student group that is often overheard and overlooked.

The IC have three seats reserved for Danish students, while the rest is for international students. Weekly
meetings on Monday from 19-20.

If you have any questions, please do not hesitate to contact the Student Council’s IC secretary for more
information at laura@sr.au.dk.
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Bilag 12: Forretningsorden for Dirigentinstitutionen

§ 1
Dirigentinstitutionen er valgt af Fællesrådet og består af en Chefdirigent, samt en første- og andendirigent.

§ 2
Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er Chefdirigentens stemme udslagsgivende.
Stk. 2 Afstemninger foretages ved passende afstemningsformat.

§3
Der afholdes møder i Dirigentinstitutionen efter behov.
Stk. 2 På møder vælges en ordstyrer og en referent.

Stk. 3 Indkaldelse til ordinære møder skal være medlemmer af Dirigentinstitutionen i hænde i passende tid
inden mødets afholdelse. Det bør tilstræbes at udsende indkaldelsen til mødet senest 5 dage før mødets
afholdelse. Dato og tidspunkt skal noteres i referatet, der skal udsendes umiddelbart efter mødet.

Stk. 4 Ekstraordinære møder i Dirigentinstitutionen kan indkaldes med én dags varsel af ethvert medlem af
institutionen.

Stk. 5 Dirigentinstitutionen fastlægger selv mødeformat til det enkelte møde. Ethvert medlem af
dirigentinstitutionen kan dog indtil 12 timer før mødets afholdelse kræve mødet afholdt på en specifikt
angivet fysisk placering på Aarhus universitets campusser beliggende i Aarhus med frit tilgængelig adgang
for dirigentinstitutionens medlemmer.

Stk. 6 Bekendtgøres et ønske om fysisk møde kan ethvert medlem af Dirigentinstitutionen kræve mødet
udskudt. Udskydelsen kan ikke antage en længde længere end 5 dage. Udskydelsen kan ikke kræves ved
møder, der oprindeligt indeholder oplysninger om fysisk mødeplacering på Aarhus Universitet.

§ 4
Til møder i Dirigentinstitutionen deltager Chef-, første- og andendirigenten med tale- og stemmeret.
Dirigentinstitutionen kan indbyde relevante gæster.
Stk. 2 Ved fortolkninger af statutten er mødet lukket for andre end Dirigentinstitutionen og evt. relevante
gæster.

Stk. 3 Ved personsager er mødet lukket for andre end Dirigentinstitutionen og relevante gæster.

Stk. 4 Under afstemning deltager udelukkende medlemmer af Dirigentinstitutionen.

§ 5
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Møder i Dirigentinstitutionen er beslutningsdygtige, når mindst to medlemmer af Dirigentinstitutionen,
hvoraf én er Chefdirigenten, er til stede.
Stk. 2 Ved spørgsmål om fortolkning af statutten er møder beslutningsdygtige, når alle medlemmer af
dirigentinstitutionen er til stede.

§ 6
Dirigentinstitutionen kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer
træder i kraft på det næstkommende møde.
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Bilag 13: Forretningsorden for Forretningsudvalget

§ 1
Forretningsudvalget er valgt af fællesrådet og består af en formand,
en næstformand og op til fem ordinære medlemmer.

Stk. 2
I særlige situationer kan en samlet Dirigentinstitution og et samlet Forretningsudvalg
indstille til Fællesrådet, at der vælges op til 7 menige medlemmer af Forretningsudvalg.
Dette kan kun ske for 1-årige perioder.

Stk. 3
Efter nyvalg af medlemmer til Forretningsudvalget konstituerer Forretningsudvalget sig
med vedtagelse af frivilligpolitik, arbejdsformer og ansvarsområder.

§ 2
Møder i Forretningsudvalget er Studenterrådets ledende organ mellem
fællesrådsmøderne.

Stk. 2
Beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed falder et forslag.

Stk. 3
Afstemninger foretages ved håndsoprækning.

Stk. 4
Ved personsager benyttes skriftlig afstemning.

§ 3
Der afholdes normalt møde i Forretningsudvalget 1 gang om ugen

Stk. 2
Hvis der ikke allerede er udpeget en ordstyrer og en referent, vælges disse på mødet.

Stk. 3
Indkaldelse til mødet sker på det foregående møde. Dato og tidspunkt skal noteres i
referatet, der skal udsendes umiddelbart efter mødet.

Stk. 4
Udkast til dagsorden skal som udgangspunkt udsendes senest dagen før mødet. Stk.

5
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Afbud til ordinære møder i Forretningsudvalget skal så vidt det er muligt indkomme senest
dagen før mødet for at tælle som fraværende med afbud. Til ekstraordinære møder i
Forretningsudvalget noteres ikke fravær uden afbud.

Stk. 6
Ekstraordinære møder i Forretningsudvalget kan indkaldes med én dags varsel af af enten
formandskabet eller enighed blandt de 5 menige medlemmer.

Stk. 7
Studenterrådet bogholder gemmer referatet og arkiveringer dem på Fællesdrevet.

§ 4
Til møder i Forretningsudvalget deltager formand, næstformand og ordinære medlemmer af
Forretningsudvalget med tale og stemmeret. Sekretariatsleden deltager med taleret på alle møder.

Stk. 2
Sekretariatsleder og andre ansatte inviteres til møderne med taleret.

Stk. 3
Forretningsudvalget kan vælge at lukke mødet for alle ansatte, eller alle andre ansatte end
Generalsekretæren, såfremt der er flertal for dette.

Stk. 4
Ved personsager er mødet lukket for andre end Forretningsudvalget og relevante gæster. Dog kan
medlemmer af Dirigentinstitutionen, Valgkommissionen og Den Kritiske Revision ikke nægtes adgang
under udøvelse af deres funktioner.

§ 5
Møder i Forretningsudvalget er beslutningsdygtige, når halvdelen af Forretningsudvalget er til stede.

§ 6
Forretningsudvalget kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle
ændringer træder i kraft på det efterfølgende møde.
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Bilag 14: Forretningsorden for AUPUS

§ 1 Medlemmer
AUPUS består af det antal medlemmer, som er fastsat i kommissoriet herfor.

§ 2 Beslutninger
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed falder et forslag.

Stk. 2
Afstemninger foretages ved håndsoprækning.

Stk. 3
Ved personsager benyttes skriftlig afstemning.

§ 3 Møder
Der afholdes møde i AUPUS efter arbejde fastsat i kommissorium.

Stk. 2
Udvalgsledelsen er ansvarlig for at finde en ordstyrer og en referent til møderne.

Stk. 3
AUPUS vedtager sin mødekalender ved det første møde i semesteret gældende for resten af semesteret.
Mødekalenderen kan revideres løbende.

Stk. 4
Indkaldelse og udkast til dagsorden skal udsendes senest fire dage før mødet.

Stk. 5
Ekstraordinære møder i AUPUS kan indkaldes med fem dages varsel af ethvert medlem af AUPUS. På ekstraordinære
møder kan der kun træffes beslutninger om sager, som er præsenteret i indkaldelsen til det pågældende møde.

§ 4 Deltagelse
Til AUPUS-møder deltager alle medlemmer med tale- og stemmeret. Som udgangspunkt deltager alle gæster med
taleret. Kun medlemmer af AUPUS har stemmeret.

Stk. 2
Ved personsager og under behandling af fortrolige punkter er mødet lukket for andre end AUPUS og relevante gæster.
AUPUS kan åbne et lukket punkt for gæster, hvis der er enighed om dette.

Stk. 3
Hvis et medlem udebliver fra to møder i træk uden afbud, bliver dettes mandat suspenderet og tælles ikke med i det
samlede antal mandater. Medlemmets mandat aktiveres ved at deltage i et møde.
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Stk. 4
I det tilfælde, at et medlem bærer mere end et mandat, frafalder alle mandater efter det første.

§ 5 Beslutningsdygtighed
AUPUS er beslutningsdygtig, når halvdelen af udvalgets ikke-suspenderede mandatbærere er til stede.

§ 6 Ændring af forretningsordenen
AUPUS kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer træder i kraft på det
efterfølgende møde.

36



FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 15: Forretningsorden for LUPUS

§ 1
LUPUS består af det antal medlemmer, som er fastsat i kommissoriet.

§ 2
Beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed falder et forslag.

Stk. 2
Afstemninger foretages ved håndsoprækning.

Stk. 3
Ved personsager benyttes skriftlig afstemning såfremt at det ønskes af en eller flere mandatbærer

§ 3
Der afholdes møde i LUPUS efter arbejde fastsat i kommissorium.

Stk. 2
Udvalgsledelsen er ansvarlige for at finde en ordstyrer og en referent til mødet.

Stk. 3
Indkaldelse til mødet sker på det foregående møde. Dato og tidspunkt skal noteres i referatet, som udsendes
umiddelbart efter mødet. Et ordinært møde kan dog også indkaldes af udvalgsledelsen i forening med 2 ugers varsel.

Stk. 4
Udkast til dagsorden skal udsendes mindst fem dage før mødet.

Stk. 5
Ekstraordinære møder i LUPUS kan indkaldes med fem dages varsel af mindst 3 medlemmer af LUPUS. På
ekstraordinære møder kan der kun træffes beslutninger om sager, som er præsenteret i indkaldelsen til det pågældende
møde.

§ 4
Til LUPUS-møder deltager alle medlemmer med tale og stemmeret. Som udgangspunkt deltager alle gæster med
taleret. Kun medlemmer af LUPUS kan have stemmeret.

Stk. 2
Ved personsager er mødet lukket for andre end LUPUS og relevante gæster.

Stk. 3
Hvis et medlem udebliver fra to møder i træk uden afbud, bliver dennes mandat suspenderet og tælles ikke med i det
samlede antal mandater. Medlemmets mandat aktiveres ved at deltage i et møde.

Stk. 4
Ved forekomst af, at et medlem bærer mere end 1 mandat, så frafalder alle mandater efter det første.

§ 5
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Møder i LUPUS er beslutningsdygtige, når halvdelen af udvalgets ikke-suspenderede mandatbærere er til stede.

§ 6 LUPUS kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer træder i kraft på det
efterfølgende møde.
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Bilag 16: Forretningsorden for IC

§1 Members
The terms of references for IC determines the guidelines for members, comprising the number of members, election of
these, and their composition.

§2 Resolutions
Resolutions are made by simple majority vote.

2.1 Voting is done by the raising of hands

2.2 Votings that might involve an individual person will be carried out through private unipersonal written ballots

§3 Meetings
Meetings in the International Committee works with purpose described in the terms of references.

3.1 The Committee chair is responsible that someone takes minutes and that someone ensures proper conduct of
meetings

3.2 A meeting calendar is proposed by the Committee chair and is enacted by the committee. Changes can be proposed
throughout.

3.3 Meetings take place without requiring to be convened every week or as determined by the meeting-calendar

3.4 An extraordinary meeting can be convened with 3 days’ notice by any member of the committee. Only subjects
presented when convening can be discussed.

§4 Participation
All members have the right to speak and vote. All interested parties have a right to speak.

4.1 Specific parts of the agenda can be closed for others than members of the committee and invited guests. IC can
open an issue to non-members by vote.

4.2 Members of IC can only carry one mandate.

§5 Quorum
IC is in quorum (and can thus make decisions) at all meetings convened timely.

§6 Changes to the rules of procedure
IC can always make alterations in this Rule of Procedure by 2/3 of the permanent members voting for. Changes
become effective immediately.
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Bilag 17: Valgkommissionen

§1
Valgkommissionen består af en Sekretær udpeget af Studenterrådets Forretningsudvalg internt, en Formand udpeget af
Dirigentinstitutionen internt samt fire medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige valgområder.

Stk. 2. Valgkommissionens Formand og Sekretær agerer udvalgsledelse for Valgkommissionen.

§2
Ordinære beslutninger træffes ved simpelt flertal af tilstedeværende medlemmer.

stk. 2. Valg af spidskandidat træffes ved kvalificeret flertal af kommissionens samlede medlemmer. Opnår ingen
kandidat kvalificeret flertal efter første afstemning, stemmes igen, hvorved kandidater frafalder i rækkefølge efter
laveste stemmetal. Er der stemmelighed ved alene to kandidater, igangsættes ny diskussionsrunde, hvortil der
motiveres for pointer og principper. Opnåes der fortsat ikke flertal efter diskussionsrunden, trækkes der lod.

Stk. 3 Ved alle afstemninger lukkes mødet indtil afstemningen er færdigbehandlet.

Stk. 4. Afstemninger foretages ved passende afstemningsformat.

Stk. 5. Ved alle afstemninger er stemmefordelingen hemmelig.

§3
Der afholdes møder i Valgkommissionen efter behov.

Stk. 2. Valgkommissionens udvalgsledelse indkalder maksimalt 6 uger efter det konstituerende Fællesrådsmøde til
første møde i Valgkommissionen.

Stk. 3. På møder vælges 1 dirigent og 1 referent.

Stk. 4. Indkaldelser til møder i indeværende rådsår sker i forlængelse af sidst afholdte møde. Dato og tidspunkt skal
oplyses i mødeindkaldelsen.

Stk. 5. Udkast til dagsorden skal udsendes mindst fire dage før mødet.

Stk. 6. Ekstraordinære møder i Valgkommissionen kan indkaldes med én dags varsel af ethvert medlem af
Valgkommissionen.

Stk. 7. Ved indkaldelse til ekstraordinære møder skal medfølge en motiveret dagsorden for mødet.

§4
Til møder i Valgkommissionen deltager Valgkommissionens Formand, Sekretær og ordinære medlemmer af
Valgkommissionen med tale og stemmeret.

Stk. 2. Ved personsager er mødet lukket for andre end Valgkommissionen og relevante gæster.

§5
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Valgkommissionen er beslutningsdygtig, når to tredjedele af kommissionens medlemmer er til stede.

§6
Skulle et medlem af Valgkommissionen blive nød til at trække sig, grundet færdiggørelse af uddannelse eller for
mange afbud til kommissionsmøderne, skal et nyt medlem indsuppleres på næste Fællesrådsmøde.

§7
Valgkommissionen udpeger minimum ét medlem, der repræsenterer Valgkommissionen i arbejdsgrupper relateret til
valgkampen.

§8
Valgkommissionen kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Eventuelle ændringer træder i kraft
på det efterfølgende møde.

§9
Valgkommissionens afgående udvalgsledelse er ansvarlig for at der sker overlevering af al relevant viden til den
tiltrædende Valgkommission.
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