
Foreløbig dagsorden til 4. ordinære Fællesrådsmøde d. 24.10.2019 
Torsdag d. 24.10.19 kl. 19.15-22.00, Mødelokale 2.3 / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

1. Formalia 
1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 
 
Jonathan (Chefdirigent), Mads (1. dirigent), Bjørn (Sekretariatsleder), Nicolas (Oceon) M, Mia 
(CC) M, Tea M, Thomas (BFU) M, Erik (MFSR) M, Sofie (MoGens) M, Lærke (FU), 
Alexander (FU) M for ABC, Hanni (FU), Krestina (FU), Marie (FU) M for Jurarådet, Niklas 
(FU) M, Erik (FU), Helle (ABC) M, Jannik (Arts) M, Ida (Arts) M, Puk (Arts) M, Sissel (Arts) 
M, Ditte (Arts) M, Tenna (Arts) M, Anders (Stats) M, Anders (Stats) M, Peter (Stats) M, 
Kasper (MFSR), Simon (MFSR) M, Erik (MFSR) M, Hans (MFSR) M, Erik (MFSR), Rune 
(MFSR), Rasmus (MFSR) M, Jes (MFSR), Victor (RIA) M, Søren, Line (ABC), Daniel 
(ABC), Emil, Tea (CC) M, Mia (CC), Wiebke (IC). 
 
Der er quorum.  
 

1.2 Godkendelse af referat - Ekstraordinært fællesrådsmøde d. 22.08.2019 (O+D+B) (Bilag 
1) 

Referatet er godkendt.  
 

1.3 Godkendelse af referat - 3. ordinære fællesrådsmøde d. 19.09.2019 (O+D+B)  
 
Referatet er godkendt.  

 
1.4  

(Bilag 2) 
 
1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 
 
Referatet er godkendt  

19:15-
19:30 

2. Sager til behandling I 
 
2.1 Valg til 2. dirigent (O+B+D) (Bilag 3) 
 
Jonathan orienterer om behovet for en 2. dirigent.  
 
Der er ingen opstillinger.  
 

2.2 Evaluering af Studiemessen (O+D) (Bilag 4) 
 
Bjørn orienterer om spørgsmålene, og repræsentanterne fra fagrådene kommer med input.   
 
2.3 Universitetsvalget 2019 
 
2.3.1 Valgkampsgrundlaget for Studenterrådet ved Aarhus Universitet (O+D)  
(Bilag 5) 
 
Mads orienterer om valgkampsgrundlaget.  

 

19:30-
20:50 



Det er med fokus på arbejdet i universitetsbestyrelsen. Det gennemgående tema er ”Sammen 
om” 
 
Det første punkt er sammen om fællesskab. Det omhandler studenterrådets organisering, der 
gør, at vi repræsenterer alle studerende på AU, og at beslutningerne tages lokalt, hver gang det 
er muligt. 

  
Det næste afsnit er demokrati og studenterindflydelse – de studerende skal have indflydelse på 
deres egen hverdag. Vi ønsker indflydelse på alle niveauer af AU. 

 
Det tredje afsnit er ”Et grønnere universitet”. Det handler om, hvad vi kan gøre på AU for at 
blive mere bæredygtige. Vi sidder allerede med i arbejdet, men vi vil gerne kæmpe for et mere 
ambitiøst mål.  

 
Det fjerde og sidste afsnit er kvalitet. Det omhandler flere punkter. Vi vil gerne arbejde for at 
fremdriftsreglerne bliver lempet. Næste punkt omhandler AU’s økonomiske tilstand og 
dertilhørende nedskæringer på specifikke studier. Nogle studier har derfor valgt at spare. Vi ser 
gerne, at midlerne er ude på studierne og bliver brugt. Derudover vil vi gerne arbejde for mere 
plads på Campus 2.0, og at bygningerne er indrettet således forskere og studerende kommer 
hinanden ved. Sidste punkt omhandler opdelingen af ST, og at bestyrelsen holder de nye 
institutledere op på at inddrage de studerende.   

 
Der åbnes op for spørgsmål. 

 
Arts har spørgsmål til Campus 2.0. Det omhandler formuleringen, der kan forstås som, at det 
kun omhandler dem, der skal flytte til det gamle AUH. En mulighed kunne være at omtale alle, 
der skal flytte (også Katrinebjerg). Derudover en specificering af ordet ”bæredygtighed”, så 
man ikke er i tvivl om, at der er tale om miljømæssig bæredygtighed.  

 
MFSR har spørgsmål til formuleringen af indflydelse, og hvorvidt det er tale om 
”dobbeltkonfekt”. Og inddragelsen af de studerende ved opdelingen af ST.  

 
MFSR har yderligere spørgsmål til den specifikke grænse for, hvornår man skal tage tog i 
stedet for tog.  

 
Der bemærkes, at der skal tales specifikke bæredygtige tiltag på næste fællesrådsmøde. 

 
2.3.2 Valgbudget for universitetsvalget 2019 (O) (Bilag 6)’ 

 
Der orienteres om valgbudgettet.  

 
Der opfordres til, at man fremadrettet sender det forrige budget med for opklaring.  

 
2.3.3 Universitetsvalgsaktivitet (O+D) 

 
Marie orienterer om aktiviteten, og den sættes i gang.   

3. Pause 20:50-
21:00 

4. Sager til behandling II 
4.1 Valg til Studenterhusfondens bestyrelse (O+D+B) (Bilag 7) 

21:00-
21:15 



Emil orienterer om Studenterhusfonden.  
 
Emil, Niklas og Puk stiller op og beretter skiftevis om deres kandidatur.   
 
Hanni og Krestina stiller op som stemmetællere og bliver valgt.  
 
Puk og Emil vælges ind  
 
Niklas vælges som 1. suppleant  

5. Meddelelser 
5.1 Forretningsudvalget (O)  
5.1.1 Danmarks Studerendes Fællesråd (DSF) - Politikkonference (O) 
Krestina orienterer om Politikkonference. Det er weekenden efter valget. Hvis man vil med, må 
man gerne sende en mail til Erik fra FU.  
 
5.1.2 Begivenheder for udvalg på sociale medier(O) 
Efter aftale med udvalgslederne, lægges informationer om udvalgsmøder op på Facebook i SR 
Social. Det er en prøveperiode, der tages op til næste fællesrådsmøde.   

 
5.2 AUPUS (O) 
Niklas orienterer  
  
5.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 8) 
Peter (Statsrådet), Sofie (MoGens), Kasper (MFSR), Peter (MFSR) Puk (Arts) stiller op og 
bliver valgt.  
 
5.3 KAMPUS (O) 
Erik orienterer  
 
5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 9) 
Der er ingen opstillinger  
 
5.4 LUPUS (O)  
Alexander orienterer  
 
5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 10) 
Der er ingen opstillinger  
 
5.5 International Committee 
Wiebke orienterer  
  
5.5.1 Indsupplering til International Committee  
Der er ingen opstillinger  
 
5.5 Fagrådsrunden (O) 
Fagrådene orienterer 
 
5.6 Andre (O) 
Dirigentinstitutionen orienterer om, at der til næste fællesrådsmøde vil blive sendt en liste ud 
vedrørende, hvor mange mandater de forskellige råd er berettiget til. Man må gerne se tallene 

21:15-
21:50 



igennem, for at se om det passer. Der skal ydermere foretages en statusændring vedrørende 
antallet af fakulteter.  

6. Evt. 
 
Marie tager billeder til coverbilledet på facebook.  

21:50-
21:55 

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

 


