
Foreløbig dagsorden til 4. ordinære Fællesrådsmøde d. 17.09.2020 
Torsdag d. 17.09.20 kl. 18.15-20.00, Studenternes Hus, Richard Mortensen stuen / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Malene (Arts) M, Anders (FU), Asbjørn (FU), Peter (FU) M, Morten (2. Dirigent), 

Jonathan ( 1. Dirigent), Lasse (RIA) M, Katrine (Artsrådet) M, Alexander (FU), Ditte 

(Arts) M, Sofie (FU/MoGenS) M, Ditte (RIA) M, Anders (Statsrådet), Tenna (Arts) M, 

Peter (RIA) M, Puk (Artsrådet) M, Sarah (Artsrådet) M, Erik S (Sigma) M, Simon (Sigma) 

M, Erik F (Sigma) M, Marie (FU) M, Mikkel (Jurarådet) M, Stine (SJUS) M, Bjørn 

(Sekretariatsleder), Lars (RIA) M, Mathias (Oceonrådet) M og Christian (ABC) M.   

 

Der er quorum 

 

1.2 Godkendelse af referat fra det tredje ordinære fællesrådsmøde d. 18.08.2020 (O+D+B) 

(Bilag 1)  

Referatet fra tredje ordinære fællesrådsmøde er godkendt.  

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Dagsordenen er godkendt.  

18:00-18:05 

2. Sager til behandling I 

2.1 Studenterrådets liste- og valgforbund for universitetsvalget 2019 (O+D+B) (bilag 2) 

Jonathan orienterer om tidligere praksis for liste- og valgforbund.  

Valgkommissionen indstiller til, at man fortsætter praksis fra 2019, hvor man opstiller med 

valgforbund.  

Der stemmes for, at man kun behandler beslutningen om valgforbund én gang.  

Det vedtages.  

Der stemmes om, Studenterrådets går til valg med valgforbund.  

Det vedtages.  

 

2.2 Præsentation af Studenterrådets spidskandidat til AU’s bestyrelse (O) 

Studenterrådets valgansvarlige Sofie og Peter præsenterer deres tanker om valgkampen 

2020.  

Der stilles spørgsmål til fristen for photoshoot.  

Der svares, at man stadig godt kan få taget billeder bagefter. Den tidligere frist er sat for at 

være sikker på, at plakaterne er klar til plakatstorm.  

18:05-18:25 



Der stilles spørgsmål til, hvornår der tages billeder sammen med bestyrelseskandidaten. 

Der svares, at det sker samme dag.  

Det bemærkes afslutningsvis, at alle tidspunkter er tentative, da man ikke kender til det 

lokale smittetryk fremadrettet. Derudover mangler man suppleanter til bestyrelsesposten. 

Hvis man stiller op som suppleant, kommer man med på valgplakater med 

bestyrelseskandidaten.  

Der stilles spørgsmål til, hvordan det foregår, hvis man gerne vil være suppleant.  

Der svares, at man som udgangspunkt kan kontakte sin nærmeste valgansvarlige. Det 

anbefales, at kontakten rettes til valg@sr.au.dk.  

 

Mikkel Grøne præsenteres som bestyrelseskandidaten. Der klappes!  

3. Pause 18:25-18:30 

4.  Universitetsvalget 2020 

4.1 Workshop om valgkampsgrundlaget for Studenterrådet ved Aarhus Universitet (O+D) 

(bilag 3) 

Studenterrådets valgsansvarlige præsenterer workshop om valgkampsgrundlaget.  

Man har fokus på, hvordan man kan afholde valgkampen forsvarligt i overensstemmelse 

med det gængse regler for corona.  

 

Der åbnes for forslag 

Arts  

Man plejer at køre kantinevalgkamp. Hvis det ikke kan lade sig gøre, har man online reach. 

Man har taget fat i institutlederne for at høre, om man kan komme ud på forelæsningerne. 

Ellers kan man overveje at lave valgvideoer, der oplyser de studerende.  

Coronasikkert.merch kan være være stressbolde eller et kæmpebanner.  

Sigma  

Man kunne komme ind til Zoomforelæsninger eller lave videoer. Man kan også undersøge 

muligheden for at benytte sig af de forskellige foreninger.  

Man opfordrer til, at man har fokus på fælles regler på AU. 

RIA  

Kantinen på Navitas er heldigvis ret stor. Derudover har man allerede nu to corona-sikrede 

kontorer, hvorfra man kan føre valgkamp.  

18:30-19:10 



Statsrådet  

Man erklærer sig enig i ovenstående forslag. Derudover opfordres der til, at man i højere 

grad benytter plakaterne til at motivere de studerende til at stemme. Muligvis med link.  

 

Det indskydes, at man linker til fagrådene på plakaterne.  

Det bemærkes i den forbindelse, at man skal passe på med at tilplastre plakaterne med 

information.  

 

Jurarådet 

Man kan søge at være til stede før og under forelæsninger.  

 

Der spørges ind til, om man har adgang til stemmeprocenter. 

Der svares, at studenterrådets forretningsudvalg har adgang til sidste års tal, og man må 

gerne spørge. Valgprocenten i 2019 var 17,8%.  

 

4.2 Drøftelse om valgkampen 2020 (O+D) (bilag 4) 

5. Pause 19:10-19:15 

6. Sager til behandling II 

6.1 Indsupplering til Dirigentinstitutionen (O+D+B) (bilag 5) 

Jonathan orienterer om indsupplering til dirigentinstituition. 

Anders og Erik fra FU stiller op som stemmetællere.  

Jonathan orienterer om, at han træder tilbage, og der skal derfor indsuppleres en 

chefdirigent og en 1. dirigent.  

Der er ingen opstillinger.  

Morten fortsætter som 2. dirigent, og varetager indtil videre rollen som Chefdirigent.  

 

6.2 Indsupplering til Aktivitetspuljen (O+D+B) 

Sofie orienterer om aktivitetspuljen.  

Erik S stiller op, og vælges ind.  

19:15-19:20 

7. Punkter til næste Fællesrådsmøde d. 22.10.2020 

Det lægges åbent for salen om fagrådene har emner, man ønsker at få drøftet på fremtidige 

møder.  

 

19:10-19:15 



SJUS ønsker at få klargjort, hvilke rettigheder man har, hvis man er utilfreds med, hvordan 

ens kurser bliver drevet.  

 

Arts ønsker at fokusere på trivsel eventuelt med et corona/online perspektiv.  

 

Det bemærkes, at man har ansat to medarbejdere i sekretariatet, der arbejder med trivsel. 

Begge kan eventuelt komme med på et fællesrådsmøde, såfremt det har interesse.   

 

Sigma ønsker at kigge på, hvilke måder man kan søge ressourcer fra Studenterrådet som 

fagråd.  

8. Meddelelser 

    8.1 Forretningsudvalget (O)  

Alexander orienterer. Man har fokus på den nuværende situation med corona, 

universitetsvalget og trivsel  

8.1.2 Studenterpolitisk Forum 

Alexander orienterer om studenterpolitisk forum, hvor man i samarbejde med Konservative 

Studerende og Frit Forum er blevet enige om temaet: AU’s kommunikation med de 

studerende. Man må meget gerne kontakte Puk, Asbjørn eller FU, hvis man har eksemper  

    8.2 Danske Studerendes Fællesråd (O) 

DSF (Johan) orienterer om den nationale situation.  

Der er fokus på studiestart, hvor man har været opmærksom på de trivselsmæssige 

udfordringer.  

Finansloven er kommet, hvor man er utilfreds med det manglende fokus på 

uddannelsespolitik. I den forbindelse laver man noget ”ballade” ved folketingets åbning, da 

man skærer på uddannelser ved den nye politiaftale. 

Der kører en del sager om sexchikane i den offentlige debat. Man har fokus på, hvordan 

man følger systematisk op på sådanne sager på universiteterne.  

 

DSF (Signe og Carina) orienterer videre.  

Carina fortæller om Politik Konference (PK). Det er en oplagt mulighed for at høre, hvilke 

udfordringer eller succeshistorier, der er i de andre medlemsorganisationer. RUC afholder 

PK i november, og man opfordres til at deltage. Man har naturligvis fokus på at gøre det 

corona-sikkert.  

Der spørges ind til temaet for PK.  

19:15-19:50 



Signe svarer, at der skal vælges et nyt forretningsudvalget. Derudover skal der vedtages en 

arbejdsplan for 2021. Og sidst skal man behandle et politikpapir om optag og adgang på de 

videregående uddannelser. Der vil være mulighed for at komme med ændringsforslag samt 

ændringsforslag til ændringsforslag, ligesom man kender det fra sit lokale fagråd. 

 

Der bliver spurgt ind til, hvor mange man må komme. 

Man arbejder på det, og har i den forbindelse fokus på, at de forskellige 

medlemsorganisationer kan få brugt deres respektive mandater.  

 

Forretningsudvalget kommer til at melde noget ud vedrørende delegationen til PK.  

 

Signe orienterer videre om arbejdet med den nye karakterskala.  

Helt kort har Signe siddet med i en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til 

forskellige forslag til en ny karakterskala. Man er nu ved at nå til vejs ende, og aflevere en 

rapport til undervisnings- og uddannelsesministeren.  

Årsagen til, at man kigger på den nuværende skala er, at man på baggrund af en evaluering 

har konstateret, at den har nogle uhensigtsmæssige konsekvenser. 

Man har i gruppen ikke fokuseret på tallene, men snarere at man ikke har negative tal, og 

generelt anvendelsen af karakteren samt feedback og læringsmiljø.  

Overordnet har gruppen haft et fokus på, at man generelt får færre karakterer fra folkeskole 

og frem.  

 

    8.3 AUPUS og indsupplering (O+B) (Bilag 7) 

Ditte (Arts) orienterer  

8.3.1 Temamøde om uddannelse under Corona 

Det er tirsdag d. 22. september  

Anders (Statsrådet), Mikkel (Jura) og Alexander (FU) stiller op og vælges ind. 

    8.4 KAMPUS og indsupplering (O+B) (Bilag 8) 

Erik (FU) orienterer  

Der er ingen opstillinger  

    8.5 LUPUS og indsupplering (O+B) (Bilag 9) 

Anders (FU) orienterer  

Der er ingen opstillinger 

    8.6 IC (O) 



Sofie (FU) orienterer  

Der er ingen opstillinger  

     8.8 Andre 

RIA har fået ny bestyrelse.  

9. Evt. 

Sigma har fået en matematiker  

Meld jer til mødet med Berit Eika (Peter FU)  

19:50-19:55 

10. Mødeevaluering (uden for referat) 19:55-20:00 

 
 


