
Foreløbig dagsorden til 3. ordinære Fællesrådsmøde d. 19.09.2019 
Torsdag d. 19.09.19 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, Richard Mortensen stuen / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 
 

1. Formalia 
1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Lærke (FU), Niklas (RIA) m, Krestina (FU), Hanni (FU), Marie (FU), Alexander (FU), Erik 

(FU), Carina (Arts) m, Jonathan (Chefdirigent), Bjørn (sekretariatsleder), Nicholas (Oceon-

rådet) m, Simone (Psyk) m, Benedikte (Psyk) m, Esben (Statsrådet) m, Andreas (Statsrådet) m, 

Bo (Medicinerrådet) m, Anders (RIA) m, Michael (MoGens), Sofie (MoGens) m, Charlotte 

(BFU) m, Thomas, Oliver (Communication Council) m, Rasmus (MFSR) m, Sissel (Arts) m, 

Ditte (Arts) m, Jannik (Arts) (m), Ida (Arts) m, Tenna (Arts) m, Puk (Arts) m, Pernille (Arts) m, 

Marie (Arts) m, Mads (1, dirigent)   

 

Der er quorom  

 
1.2 Godkendelse af referat fra det andet ordinære fællesrådsmøde d. 09.05.2019 (O+D+B) 

(Bilag 1) 

 

Referatet er godkendt  

 

1.3 Godkendelse af referat fra det ekstraordinære fællesrådsmøde d. 22.08.2019 (O+D+B) 

(Bilag 2) 

 

Indsendelse og godkendelse af referatet fra det ekstraordinære fællesrådsmøde kommer på næste 

fællesrådsmøde.   

  

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

 

Dagsordenen er godkendt  

19:15-
19:25 

2. Sager til behandling I 
2.1 Valg af 2. Dirigent (O+B) (Bilag 2) 

Jonathan beretter om stillingen som 2. dirigent og dirigentinstitutionen generelt.  

Der er ingen opstillinger. Valget udsættes til næste fællesrådsmøde.  

 

19:25-
19:50 



2.2 Indsupplering til Den Kritiske Revision (O+B) 

Jonathan beretter om den kritiske revision 

Der er ingen opstillinger 

 
2.3 Indsupplering til Aktivitetspuljen (O+B) 

Marie beretter om aktivitetspuljen  

Der er ingen opstillinger. Det tages op ved næste fællesrådsmøde.  

 

Der rykkes om på punkt 4 og 5 af hensyn til tiden.  

3. Pause 19:50-
20:00 

4.  Workshop om valgkampsgrundlaget (O+D) (Bilag 3) 
 
Mads informerer om de tre workshops:  

Det overordnede tema er valgkampsgrundlaget. 

De tre workshops består af bæredygtighed, studiemiljø i forbindelse med Campus 2.0 og 

uddannelseskvalitet.  

 
Workshops sættes i gang.   

20:00-
21:00 

5. Sager til behandling II 
5.1 Studenterrådets liste- og valgforbund for universitetsvalget 2019 (bilag 4) 

Mads beretter om liste- valgforbund.  

 

Spørgsmål: 

Krestina: Hvad gør man, hvis man står i den situation, hvor listen bliver sprængt? 

Mads: Kandidaterne kan vælge at trække sig. Man kan altid trække sig. Det er ikke et praktisk 

problem, men et politisk problem. En anden mulighed er at sige, at dem, der er valgt, er valgt. 

Sissel: Ift. Fagrådslister; ville det være muligt at lave en fakultetsliste?  

Mads: Det er muligt, men det forøger risikoen for, at man overstiger stemmeandelen for 

spidskandidaten. Rent valgteknisk giver det mening at bryde listerne ned.  

Michael: Det er aldrig gået galt for os på første mandat, så risikoen er ikke så stor.  

  

Debat: 

21:00-
21:20 



Esben: Tre relativt korte pointer for, hvorfor vi skal stille op som fagråd. For det første ser vi, at 

lokalt opstillede fra KS får ret mange stemmer uden at gøre særlig meget for det.  

For det andet: min personlige erfaring er, at folk generelt stemmer på deres lokale fagråd, fordi 

det er dem de kender. 

Det tredje er: Kritikken fra 2016 kørte meget på, at det var uigennemsigtigt og udemokratisk. 

KS og Frit Forum har gjort det samme for at stemmemaksimerede. 

Sissel: Artsrådet mener, at vi skal have fagrådspointer, da de vil engagere fagråd på de 

forskellige studier, fordi de har deres egne lister.  

Vi skal huske på, hvad det bedste er for fagrådene. For uden dem, er der ikke noget fællesråd. 

Michael: Nu er der mange ting, der er blevet sagt. Der er bare lige lidt flere, der stiller op til at 

hjælpe, når de er fagrådene, der stiller op. Vi skal selvfølgelig have 2 pladser i bestyrelsen, da de 

går udover, hvad SR kan.  

 
Afstemning:  

Forslag 1: Opstilling i et større valgforbund med spidskandidatlisten samt et antal fagrådslister.  

20 for. 

Forslag 2: Opstilling på én prioriteret liste med spidskandidaten samt et antal suppleanter 

0 for.  

5.2 Præsentation af Studenterrådets spidskandidat til AU’s bestyrelse (bilag 5) 

Hanni er blevet valgt som spidskandidaten af valgkommissionen 

Niklas og Puk er suppleanter  

Hanni præsenterer sig selv.  
 

5. Meddelelser 
     3.1 Forretningsudvalget (O)  

Krestina takker for Studiemessen og DSFI. Begge arrangementer vil blive gennemgået på næste 

møde, når der er blevet evalueret internt og de respektive budgetter er på plads. 

Strategi er i høring ved AU. AUPUS og LUPUS samt de politiske udvalg har mulighed for at 

komme med høringssvar. Bæredygtighedsstrategien bliver en smule forsinket, og den skal først 

endeligt godkendes til foråret. 

D. 25. oktober fylder studenternes hus 55 år. Der vil være fællesspisning og koncert med Steffen 

Brandt. Eventet er kommet op på Facebook.  

Kursus om stresshåndtering i næste uge.  

PK afholdes d. 15. til 17. november. Man må meget gerne overveje, om man har lyst til at tage 

med. Det bliver hyggeligt og sjovt!  

21:20-
21:50 



     3.1.1 Politisk konference på Aalborg Universitet 

 

     3.2 AUPUS (O) 

Der bliver afholdt møder om akademisk rådsseminar. De er i gang med at udarbejde input til 

valgregler. Der er derudover blevet afholdt en studiestartskampagne ”Be nice, not træls”.  

Ditte beretter AUPUS’ arbejde generelt.   

     3.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 6) 

Hanni og Lærke stiller op og kommer med.   

     3.3 KAMPUS (O) 

Erik beretter om Kampus generelt. Kampus har ført kampagner på Studiemessen og DSFI. 

Derudover har Kampus oprettet en pulje til kampagner. Detaljer om ansøgning til puljen vil 

blive taget op på næste fællesrådsmøde.  

     3.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 7) 

Der er ingen opstillinger  

     3.4 LUPUS (O)  

Alexander beretter om LUPUS generelt. De er i gang med at udarbejde et politikpapir om 

diversitet på universitetet.  

     3.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 8) 

Der er ingen opstillinger  

     3.5 IC (O) 

Lærke beretter om International Committee. Arbejdet lige nu går på at hverve internationale 

studerende.  

     3.5.1 Indsupplering til International Committee (B) 

Der er ingen opstillinger  

 

Gældende for alle organer: Man er meget velkommen til at komme med til møderne for at 

”snuse” lidt til opgaverne.  

     3.6 Fagrådsrunden (O) 

Fagrådene orienterer.  
     3.7 Andre 

Carina og Ditte mener, at det er på tide, at vi får luftet vores løbetøj og melder os til Knæk 

Cancer-løbet d. 6. oktober 



Krestina: Vi har i forbindelse med DSFI fået et samarbejde op og kører med Navitas vedrørende 

bæredygtighed. Dermed også en opfordring til, at vi benytter hinandens kompetencer angående 

bæredygtighed.  

Niklas: Studenterfonden 1963 mangler nogle ansøgere.  

7. Evt.  21:50-
21:55 

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

 


