
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 
 
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  
 

16:20-
17:00 



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 
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.  
 
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. 

17:10-
18:00 



 
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 

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. 

18:10-
18:40 



 
- 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 
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  
 
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.  
 

18:40-
19:00 



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) 
 
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)  

8. Evt. 19:00-
19:10 

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

 


