
Foreløbig dagsorden til det konstituerende fællesrådsmøde d. 20.02.2020 
Torsdag d. 20.02.20 kl. 17.15-22.00, Studenternes Hus, Mødelokale 1 / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

1. Konstituering 
1.1 Optagelse af nye fagråd (O)  
 
Der er ingen nye fagråd  
 
1.2 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2020(O) (Bilag 1) 
 
Niklas orienterer om mandatfordeling  
 
1.3 Valg af stemmetællere (O+B) 
 
Anna og Hanna-Louise vælges som stemmetællere  
 
1.4 Valg til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 2) 
 
Afgående dirigentinstitution orienterer om arbejdet  
 
1.4.1 Valg af Chefdirigent  
 
Mads stiller op og orienterer om sin opstilling og beskriver sig selv som et gammelt røvhul. 
 
Der stemmes om tillid. Der er tillid til Mads, og han er dermed valgt ind.  
 
1.4.2 Valg af Førstedirigent 
 
Jonathan stiller op som førstedirigent og vælges ind.  
 
1.4.3 Valg af Andendirigent 
 
Der er ingen opstillinger  

17:15-
17:30 

2. Formalia 
2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 
 
Mads (Chefdirigent), Hanni (Næstformand FU), Julie (Projektleder SR), Christian (ABC) M, 
Maria (ABC) M, Lise (ABC) M, Rasmus (ABC) M, Stine (Sjus) M, Mathias (Oceon) M, 
Asbjørn (Idræt), Marie (FU), Anders (Stats) M, Peter (Stats) M, Anna, Ida (Arts) M, Sissel 
(Arts) M, Puk (Arts) M, Pernille (Arts) M, Tenna (Arts) M, georgis, Morten (Sigma), Rasmus 
(Sigma) M, Erik (Sigma) M, Simon (Sigma) M, Hans (Sigma), Lars (RIA) M, Sofie (MoGens) 
M, Niklas (FU/RIA) M, Alexander (FU), Erik (FU/JURA) M, Julie (Medicin) M, Malene 
(Arts) M, Ditte (Arts) M, Sarah (Arts) M, Katrine (Arts) M, Bjørn (sekretariatsleder), Jonathan 
(1.dirigent) Lasse (RIA) M, Victor (RIA) M.  
 
Der er quorum 
 
2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 3) 
 

17:30-
17:40 



Mads beretter om forretningsorden. Værd at bemærke er, at ændringsforslag skal som 
udgangspunkt stilles 7 dage forinden. Der fremsættes forslag om at ændre denne praksis, så der 
kan komme ændringer på mødet.  
Forretningsorden vedtages enstemmigt  
 
2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 28.11.2019 (O+D+B) (Bilag 4) 
 
Referatet er godkendt enstemmigt  
 
2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 
 
Artsrådet har en ændring i punkt 5.  
 
Formulering vedrørende formandsskabet bør rettes til forperson fremfor formand.   
 
Den nye dagsorden vedtages enstemmigt.  

3. Årsrapport og beretning 
3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O) (Bilag eftersendes) 
 
Bjørn beretter om årsregnskab  
 

- Der stilles spørgsmål til størrelsen på egenkapitalen, og hvorvidt den har et loft.  
- Der svares, at man har et ønske om, at den skal svare til det årlige tilskud fra AU  

 
- Det bemærkes, at skriftstørrelsen på fremtidige oplæg vedrørende budget/regnskab bør 

være større, så alle kan se 
- Det noteres og rettes fremover  

 
- Der spørges ind til kursusvirksomhedens udgifter. 
- Der svares, at kursusvirksomheden er organiseret på en sådan måde, at det er 

vanskeligt at vurdere, hvorvidt den har et underskud eller ej. Denne organisering 
skyldtes et krav fra kommunen. Hvis man er interesseret i at vide, hvordan den præcist 
tager sig ud, er man velkommen til at slå et smut forbi sekretariatet. Det gælder 
naturligvis, hvis man har andre spørgsmål.  

 
3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2019 (O) (Bilag 6) 
 
Alexander beretter om årsrapporten  
 
Sissel stiller spørgsmål om hvem årsberetningen er for?  

- Formålet er, at den er til offentlig brug, fremtiden og fagrådene 
Der tilføjes, at der er for mange forkortelser 
 
Puk stiller yderligere spørgsmål. (Der roses indledningsvis)  

- Dokumentet virker en smule for internt, herunder forkortelser. Dette kan skabe kritik 
udadtil 

- Derudover en kommentar til Universitetsvalget. Man er uenig i oplevelsen heraf. Især 
samarbejdet med vores politiske modstykker, hvor oplevelserne på Nobel ikke har 
været så positive som det fremgår af rapporten. 
Dertil hører, at man skal være bedre til at holde en inkluderende fest efter univalget 

17:40-
18:40 



- Evalueringen fra DSFI vurderes heller ikke til at være retvisende. Her tænkes 
underskuddet, aflysningen af koncert og  

- Ros til FU-nyt  
 
Pernille stiller spørgsmål til Spot 

- Manglende forventningsafstemning med frivillige. Bedre forhandling.  
- Det bemærkes af Alexander har taget evalueringen til  

 
Mathias   

- Yderligere kommentarer til forkortelser. Der opfordres til, at man laver en forklaring af 
forkortelser i bunden af dokumenter.  

 
Tenna stiller spørgsmål til opfølgninger på workshops 

- Der opfordres til, at man fokuserer på det fremover  
 
3.3 Den Kritiske Revisions beretning (O) 
 

- Carina bemærker følgende: 
Det er beklageligt, at Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag kommer ud med et 
underskud. 
Derudover bemærkes forskellen i nyanskaffelser mellem 2018 og 2019 
Øl/vand springer en smule i øjnene  
 

- Bjørn bemærker, at der arbejdes for at sikre et økonomisk forsvarligt arrangement.  
Forskellen skyldes en projektor  
Øl/vand budgetteres anderledes, og man er kommet ud med et overskud 

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

- Arts beder om en summepause før godkendelse. Derudover bemærkes det, at 
det er beklageligt med en så sen udsendelse af årsrapporten.  

- Der stemmes og årsrapporten godkendes  
  

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

- Der stemmes og beretningen godkendes  

Pause med aftensmad 18:40-
19:20 

4. Retningslinjer for rådsåret 2020 
4.1 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2020 (O+D+B) (Bilag 7) 
 

- Alexander præsenterer arbejdsplanen for 2020  
 
Puk har spørgsmål til IT-løsninger  

- Er det ment som infrastruktur på AU eller EDU-it? 
- Idéen er, at man forsøger at samle infrastruktur  
- Niklas bemærker, at det er en ny infrastruktur på vej 

 
Puk har spørgsmål til Campus 2.0 

19:20-
20:20 



- Det bemærkes, at Kasernen også bliver berørt 
 
Erik har spørgsmål til IT  

- Hvorvidt har man taget stilling til digitalisering af eksamener, der ikke er 
hensigtsmæssige at afvikle på den måde? 

 
Erik spørger ind til diversitet.  

- Hvordan forstås det?  
- Der svares, at forståelsen af diversitet er bred. Devisen er, at der skal være plads, både 

blandt studerende såvel som undervisere 
 
Spørgsmål til univalget  

- Det bemærkes, at institutterne ikke alle kender reglerne til valget, hvilket skaber 
forvirring og udfordringer. 

- Der svares, at man er opmærksom på problemet 
 
Der stemmes, og arbejdsplanen er vedtaget  
 
4.2 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 8) 
 
Jonathan beretter og bemærker indledningsvis har man ikke har modtaget nogle 
ændringsforslag.  
 
Der forelægges ingen spørgsmål eller indlæg 
 
Der stemmes og kommissorierne er vedtaget   
 
4.3 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 9) 
 
Mads beretter om Den Kritiske Revision  
 
Der stemmes og retningslinjerne er vedtaget.  

5. Valg 
5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 10-17) 
 
Marie beretter om forretningsudvalget  
 
5.1.1 Valg af Studenterrådets Forperson 
 
Alexander stiller op.  
 
Der er ikke andre opstillinger  
 
Alexander præsenterer sig selv (som en gammel ræv)  
 
Der stemmes om tillid 
 
Alexander er valgt som forperson for Studenterrådet  
 
5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstforperson  

20:20-
21:20 



 
Marie stiller op 
 
Der er ikke andre opstillinger  
 
Marie præsenterer sig selv  
 
Der stemmes om tillid  
 
Marie er valgt som næstformand for Studenterrådet  
 
5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg  
 
Der er indkommet 5 skriftlige opstillinger  
 
Der er ikke andre opstillinger på mødet. Der er dermed fredsvalg, og de menige medlemmer er 
ikke på valg.  
 
Sofie præsenterer sig  
 
Asbjørn præsenterer sig  
 
Peter præsenterer sig  
 
Erik præsenterer sig (som en gammel nisse)  
 
Anders præsenterer sig  
 
Der stemmes om tillid til det samlede forretningsudvalg 
 
Der er tillid.  
 
5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 18) 
 
Mads præsenterer Valgkommissionen  
 
Ida (Arts) stiller op og præsenterer sig 
 
Der stilles spørgsmål til arbejdsbyrden.  

- Der uddybes, at forretningsudvalget og dirigentinstitutionen indstiller hver deres 
repræsentant, hvoraf sidstnævnte er formand for kommissionen. Disse personer står for 
størstedelen af arbejdsbyrden. Repræsentanterne er med til at sikre fagrådenes input.  

- Puk uddyber, at det er et vigtigt arbejde, da det er her man udvælger Studenterrådets 
bestyrelsesrepræsentant og fastlægger valgkampsgrundlaget  

 
Erik (Sigma) stiller op og repræsenterer sig  
 
Lasse (RIA) stiller op og repræsenterer sig  
 
Det bemærkes, at man hermed lever op til minimumskravene med repræsentation fra tre 
hovedområder  
 



Julie (Medicinerrådet) stiller op og repræsenterer sig  
 
Der klappes  
 
5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 19) 
 
Mads beretter om den kritiske revision  
 
Katrine stiller op og præsenterer sig  
 
Der er ingen andre opstillinger  
 
5.4 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 20) 
 
Marie orienterer om aktivitetspuljen  
 
Lasse stiller op og præsenterer sig igen  
 
Stine stiller op og præsenterer sig  
 
Pernille stiller op og præsenterer sig  
 
Der klappes  
 
5.5 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 21) 
 
Ditte orienterer om AUPUS 
 
Stine, Niklas, Asbjørn, Puk, Peter, Simon, Sofie og Malene stiller op og præsenterer sig 
 
Katrine og Kasper stiller op in absentia  
 
Der klappes  
 
Marie orienterer om LUPUS  
 
Marie, Jonathan, Asbjørn, Peter, Malene og Ditte stiller op og præsenterer sig   
 
Der klappes  
Erik orienterer om KAMPUS  
 
Der spørges om man kan komme på maillisten uden at være valgt ind.  

- Det kan man godt  
 
Asbjørn, Anders, Sissel, Jonathan, Erik (FU) og Alexander stiller op og præsenterer sig  
 
Der klappes  
 
Georgios stiller op som Head of Committee og præsenterer sig  
 
Der klappes  
 



Tenna orienterer om International Committee  
 
Tenna, Sergio, Wiebke, Liviu, Raquel, Carlota stiller op in absentia 
 
Der klappes  

6. Sager til behandling 
6.1 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 22) 
 
Statutændring vedrørende delingen af Science and Technology (anden behandling)  
 
Der stemmes og den er enstemmigt vedtaget  
 
6.2 AU’s repræsentation i Circle U (O+D+B) (Bilag 23) 
 
Puk orienterer om Circle U 

- Formålet er at oplyse om den europæiske studenterunion Circle U. Derudover skal der 
stemmes om, hvorvidt Studenterrådet ved Aarhus Universitet ønsker at være en del af 
samarbejdet. Dermed støtte til den vedlagte hensigtserklæring. 
 

- Der skal vælges to repræsentanter, hvoraf en udpeges i forretningsudvalget og en fra 
fællesrådet   

 
Der stemmes om hensigtserklæringen, og den vedtages  
 
Puk stiller op som repræsentant for fællesrådet 
 
Der er ikke andre opstillinger  
 
Puk er valgt ind   

21:20-
21:40 

7. Meddelelser fra Forretningsudvalget (O) 
 
Marie orienterer  
Fredag d. 28. februar kl. 13:30 er der reception i vandrehallen – alle er velkomne  
Fra d. 14. til d. 15. marts er der fagrådshyttetur i Galten  
D. 7. marts afholdes ser vi Melodi Grandprix på Studenterrådet  
 
Hen mod næste Fællesrådet indkaldes der snarest til en arbejdsdag for forslag om statutændring 
om at rykke konstituerende fællesrådsmøde til tidligere på året. Derudover vil der være mindre 
ændringer, man kan arbejde med.   
 
8. Fællesrådsrunde (O) 
 
Fagrådene orienterer  
 
Værd at bemærke IGOR lever 

21:40-
21:50 

9. Evt. 
 
Marie takker afgående Forretningsudvalget.  
 

21:50-
21:55 



Der klappes   

10. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-
22:00 

 


