
Foreløbig dagsorden til ekstraordinært Fællesrådsmøde d. 22.08.2019 
Torsdag d. 22.08.19 kl. 16.00-18.00, Studenternes Hus, Preben Hornung stuen / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 
 

1. Formalia 
1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 
Jonathan (Chefdirigent), Mads (1. dirigent), Bjørn (Sekretariatsleder), Andrea 
(Kommunikationsansvarlig), Hanni (FU), Lærke (MFSR) M, Alexander (ABC) M, Krestina 
(FU), Laura (Statsrådet) M, Esben (Statsrådet) M, Lars (RIA) M, Mikkel (RIA) M, Sofie 
(Mogens) M, Simone (Psyk) M, Erik (Jurarådet) M, Charlotte (BFU) M, Emil (BFU) M, Lea 
(BFU), Niklas (2. dirigent), Maria (Arts) M, Ditte (Arts) M, Jannik (Arts) M, Malene (Arts) M, 
Puk (Arts) M, Ida (Arts) M, Sidsel (Arts) M. Elisa (MoGens)  
 
M = mandatbærer  
 
Der er quorom, og vi er beslutningsdygtige.  
 
1.2 Nedsættelse af optællingsudvalg (O+B) 
 
Mads er vælges som stemmeoptæller 
 
1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 
 
Dagsordenen er godkendt. (enstemmigt)  

16:15-
16:20 

2. Sager til behandling I 
2.1 Studiestart 2019 
 

2.1.1 Tal om det - Kampagne med AU om fællesskab(O+D) (Bilag 1) 
 

- Præsentation  
 
Ditte og Sidsel præsenterer studiestartskampagne i samarbejde med AU.  
 
Formålet med kampagne tager bl.a. udgangspunkt i MeToo-bølgen, hvor DSF har 
undersøgt, hvorvidt dette var et problem på de danske universiteter. Det viste sig at være 
tilfældet, især i Studiestart. AU på baggrund af rapporten gjort sig tiltag for at 
imødekomme dette problem, og skabe et studiemiljø, hvor alle føler sig velkomne og 
respekteret.  
 
Det har mundet ud i en kampagne, der afvikles i forbindelse med studiestart 2019. Man 
har søgt at ramme en så bred målgruppe så muligt, hvorfor kampagnen har generelt 
dialogbaseret budskab til de studerende, så de selv aktivt skal tage stilling til deres 
ageren.  
 
Lav praktisk består kampagnen af flyers, go-cards og plakater, der fordeles på Campus 
Aarhus. Dertil kommer videoer, der postes både på AU’s og Studenterrådets facebook 
sider, samt storskærmene på DSFI.    
 

16:20-
17:20 



(Dialog om, hvorvidt og hvordan fagrådene har lyst til at udbrede budskabet – online og 
på universitetet.)    
 
 

2.1.2 Oversigt over efterårets arrangementer (O) 
 

Præsenteret af Alexander  
 
2. – 4. september. Studiemessen (frivillige søges) 
 
13. september. DSFI (frivillige søges) 
 
Kursusvirksomhed  

- 25. september. Studiestart og stresshåndtering 
- 5. oktober. Skriveworkshop med Delfinen 
- 16. oktober. Bogføringskursus ved Ann  
- Første uge af november. Sustainability ved Signe fra DSF 

 
25. oktober. Studenterhusets 55-års fødselsdag  
 
(dato afventer) Fællesskabsarrangement med AGF  
 
2.2 Bæredygtige initiativer (O+D) (Bilag 2) 
 
Præsenteret af Krestina  
 
Studenterrådet er gået i gang med en grøn omstilling. Især på DSFI og Studiemessen. 
Det er et ”work in progess”, hvor de første skridt er blevet taget i år, og det forventes, at 
man vil kunne implementere yderligere tiltag i 2020.  
 
AU har været imødekommende overfor idéen. Det har udmøntet sig i, at DSFI har været 
en case til et sommerkursus, hvor der blev diskuteret, hvordan man kan gøre 
arrangementet grønnere. Derudover vil der være en rundvisning under DSFI med 
forskellige interessenter for at få inspiration til 2020.  
 
De specifikke tiltag og deres status fremgår af bilag 2.  
 
(Dialog i fagrådene) om eventuelle tiltag 
 

• Grønt DSFI-katalog til festforeningerne for at bistå dem i deres arbejde.  
• Køb af bæredygtig energi  
• ”Plant et frø, når du kommer en bog” 

3. Pause 17:20-
17:25 

 
 
 

17:25-
17:40 



4. Sager til behandling II 
4.1 Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (O+D) 
 
Præsenteret af Krestina  
 
Hvordan skal fagrådsbaren på DSFI tage sig ud i år?  
 
Forslag om, at man som fagrådsfrivillig står to timer i bar og hjælper to timer med 
opsætning/nedtagning (helst nedtagning). Man må selvfølgelig også gerne melde sig som 
”normal” frivillig” på DSFI. Formålet med baren er at have en hyggelig dag sammen som 
fagrådsaktive, og det giver mere frihed end som almindelig frivillig.  
 

- Summerunder om ovenstående  
 
Der er stemning for, at man ikke spreder vagten ud på 2*2 timer, så man ikke skal sætte 
to dage af.  
 
Man må meget gerne sprede budskabet om muligheden for at være frivillig.  
 
4.2 Indsupplering til Forretningsudvalget for Studenterrådet ved Aarhus Universitet (O+D+B) 
(Bilag 3+4) 
 
Der var opstillet to kandidater på udsendingen.  
 
Elisa har trukket sin kandidatur, og Niklas er derfor den eneste kandidat.  
 
Der anmodes om tillidsafstemning.  
 
Der er tillid til Niklas, så han er valgt ind som medlem af Forretningsudvalget.   

5. Meddelelser 
     5.1 Fagrådsrunden og erfaringsudveksling (O) 
 
Der orienteres om, hvad fagrådene har planlagt i forbindelse med Studiestart og 
fremadrettet.  

17:40-
17:50 

7. Evt. 
 
Studenterfonden 1963 mangler ansøgere, så søg gerne!   
 
Valgkommissionen takker for, at folk har været overbærende ift. mængden af ”spam”. 
 
Niklas tiltræden i Forretningsudvalget medfører, at der mangler en 2. dirigent, hvorfor man er 
velkommen til at søge posten.  

17:50-
17:55 

8. Mødeevaluering (uden for referat) 17:55-
18:00 

 


