
Dagsorden til 3. ordinære Fællesrådsmøde d. 18.08.2020 
Torsdag d. 09.05.19 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) 
 
Mads (Dirigent), Morten (Dirigent), Bjørn (Sekretariatsleder), Alexander (FU), Marie (FU), 
Anders (FU) M, Sofie (FU) M, Erik (Sigma) M, Anders (Statsrådet) M, Erik F (Sigma) M, 
Malte (Sigma), Mathias (Oeconrådet) M, Mikkel (Jura-rådet) M, Rune (Sigma) M, Peter (FU), 
Asbjørn (FU), Marie (FU), Stine (SJUS) M, Ditte (Arts) M, Julie (Medicinerrådet) M, Puk 
(Arts) M, Louise (ABC) M,  Katrine (Arts) M, Maja (BFU) M, Sarah (Arts) M, Jonathan 
(Dirigent) Tenna (Arts) M, Malene (Arts) M, Lars (RIA).  
 
Der er quorum.  
 
1.2 Godkendelse af referat fra 2. ordinære fællesrådsmøde d. 07.05.2020 (B) - Bilag 1.2 
 
Referatet er godkendt. 
 
1.3 Godkendelse af dagsorden (B) 
 
Dagsordenen er godkendt.  

15:30-
15:40 

2. Sager til behandling 
2.1 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde ved Forretningsudvalget (O+D)  
 
Alexander orienterer.  
 
Arbejdet har handlet meget om corona-håndtering, hvilket også kommer til at præge 
arbejdet fremadrettet. Der er blevet koordineret med rektoratet og DSF.  
 
Der har været fokus på afvikling af eksamen.   
 
Man arbejder stadig på, hvordan fase 4 håndteres. Det handler blandt andet om, at alt 
der hedder fest og fredagsbarer sættes på standby. 
 
Derudover kigger man på studiestarten. Rusugen er i skrivende stund udsat med to uger. 
Fokus er at sikre, at de nye studerende får en så god start så muligt.  
 
Man arbejder fra universitetets side på at finde ud af, hvordan de øvrige studerende skal 
undervises.  
 
Man har i løbet af sommeren skrevet til uddannelsesministeren med en opfordring til at 
være mere synlig.  
 
Arbejdet med corona har også skabt en masser arbejdsgrupper, hvor Studenterrådet. 
 
Peter orienterer om DSF.  
 

 
15:40-
16:40 



Arbejdet i DSF har naturligvis også været præget af situationen med corona.  
 
Man sidder derudover og arbejder med udarbejdelsen af den nye karakterskala samt 
boligpolitik.  
 
Man har besluttet, at politikkonferencen til d. 20. til 22. november.  
 
Jysk kunstakademi er blevet optaget 
 
- Spørgsmål 
 
Erik (Sigma)  
Der stilles spørgsmål til reaktionen på den skriftlige henvendelse til 
uddannelsesministeren. 
 
Marie (FU) 
Der svares, at timingen med udbrud på statskundskab  
 
Puk (Arts)¨ 
Der stilles spørgsmål til den mobile testenhed på universitetet.  
 
Marie (FU)  
Universitetsdirektøren kontaktede regionen, og det handler om kapacitet. Man er ikke 
helt klar over strukturen endnu.  
 
Malte (Sigma) 
Der stilles spørgsmål til, hvordan man som studerende skal forholde sig, hvis man bliver 
smittet 
 
Alexander (FU)  
Man tager det med på ledelsesmøde med rektoratet. 
 
Malene (Arts 
 
2.2 Opdatering om større arrangementer og økonomi ifm. COVID-19 (O) - Bilag 2.2 
 
Bjørn orienterer.  
 
2.3 Valg af bestyrelsesmedlem til Studenterhusfondens bestyrelse (B) -  Bilag 2.3 
 
Bjørn og Puk (Arts) orienterer 
 
Rune (Sigma)  
Der stilles spørgsmål til de øvrige aktiviteter som Studenterhusfonden laver.  
 
Bjørn  
Studenterhusfonden står hovedsageligt for kantinedrift, kursusvirksomhed og Stakladen.  
 



Malte (Sigma) stiller op.  
 
Der er ikke andre opstillinger, og Malte er valgt ind.   
 
2.4 Indsupplering til Dirigentinstitutionen  (B) - Bilag 2.4 
 
Mads orienterer om dirigentinstitutionen. Mads er færdiguddannet, og stillingen som 
chefdirigent er derfor ledig.  
 
Der er ingen opstillinger.  
 
2.5 Indsupplering til Kritisk Revisor (B) - Bilag 2.5 
 
Bjørn orienterer  
 
Det bemærkes, at næste møde er i september.  
 
Julie (Medicinerrådet) stiller op. 
 
Der er ikke andre opstillinger, og Julie er valgt ind.  
 
2.6 Studenterrådets spidskandidat til AU’s bestyrelse (O) - Bilag 2.6 
 
Jonathan (Arts) orienterer.  
 
Det bemærkes, at fristen er overskredet.  

3. Pause 16:40-
16:55 

4. Meddelelser 
     4.1 Forretningsudvalget (O)  
 
Marie (FU) 
 
Fremadrettet kommer der meget fokus på trivsel på universitet.  
 
Modulet med onlineundervisning skal testgøres. Hvis man er interesseret i at arbejde 
med sådan noget, kan man kontakte Marie på marie@sr.au.dk  
 
Peter (FU) har arbejdet på at få studienævnsgruppen på facebook op og køre.  
 
     4.2 AUPUS (O)  
 
Peter (FU) orienterer.  
 
     4.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) - Bilag 4.2.1 
 
Erik S (Sigma) stiller op og vælges ind.  
 

16:55-
17:20 



     4.3 KAMPUS (O) 
 
Erik (FU) orienterer. 
 
Man arbejder på en studiestartskampagne i samarbejde med Delfinen.  
 
Derudover har man indledt et samarbejde med nogle iværksætterne om en app.  
 
     4.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) - Bilag 4.3.1 
 
Der er ingen opstillinger.  
 
     4.4 LUPUS (O)  
 
Anders (FU) orienterer. 
 
Man er lige nu i gang med at skrive et klimapapir sammen med LUPUS.  
 
     4.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) - Bilag 4.4.1 
 
Der er ingen opstillinger.  
 
     4.5 International Committee (O) 
 
Sofie (FU) orienterer.  
 
Man har været udfordret af corona, men man har få nogle nye medlemmer.  
 
Malte (Sigma)  
Der stilles spørgsmål til, hvem IC har kontakt med. 
 
Sofie (FU)  
Man har ikke specifikke kontaktflader. IC arbejder hovedsageligt med internationale 
studerende på Aarhus Universitet. 
 
     4.5.1 Indsupplering til International Committee (B) - Bilag 4.5.1 
 
Der er ingen opstillinger  
 
     4.6 Fagrådsrunden (O) 
 
Fagrådene orienterer.  
 
     4.7 Andre 
    
Puk (Arts)  
Studenterfonden af 1963 tager imod ansøgninger til midler. 
En opdatering fra Circle U. Man er blevet godkendt af EU, og man er dermed en rigtig 
organisation. 



Studiestartskampagnen ”Be Nice, Not Træls” løber igen af stablen i år, og det kunne 
være fedt, hvis man vil være med til distribuere materialet på campus.  

5. Evt. 
 
Mads (Dirigent) takker for syv år i studenterpolitik. Der klappes virtuelt.  

17:20-
17:25 

´6. Mødeevaluering (uden for referat) 17:25-
17:30 

 


