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Tidsplan frem til det tredje ordinære fællesrådsmøde

Kære Fællesråd.
Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til tredje (andet afholdte) ordinære fællesrådsmøde tirsdag d. 18
august.

Grundet den stigende smittespredning med COVID-19 i Aarhus og myndighedernes og universitets tiltag i
forbindelse med dette ser vi os nødsaget til at holde dette fællesrådsmøde online som et videomøde via
Zoom. Du deltager I mødet via dette link: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68213330027

Ved deltagelse i Zoom må I meget gerne redigere jeres navn til at være jeres fornavn efterfulgt af fagråd eller
anden rolle i parentes. Mødestart er 15.30. Vi holder rummet åbent fra kl. 15.15, så I kan blive noteret
tilstedeværende og få uddelt viatuelle mandater inden mødestarten.

Bemærk at det jf. Statuttens Appendiks C er muligt at opstille til de politiske udvalg og andre poster
ved at indsende en skriftlig opstilling eller ved at meddele sit kandidatur på mødet.

Ny i fællesrådet
Der afholdes Ny i fællesrådet umiddelbart før fællesrådsmødet. Det er en rigtig god mulighed for at lære
mere om Studenterrådets opbygning og mødestruktur især for de nyere deltagere, men det er selvfølgelig
åbent for alle interesserede. Ved interesse henvend jer til Sofie@sr.au.dk.

Ønsker du eller dit fagråd et punkt på dagsordenen eller en workshop på fællesrådsmøderne, så er I
mere end velkommen til at kontakte Dirigentinstitutionen via kontaktoplysningerne nederst. Alle er
velkomne til at komme med forslag til fællesrådsmødernes indhold

Tidsplanen frem til det første ordinære fællesrådsmøde:
Tirsdag den 11.08.2020 - Tredje indkaldelse
Tirsdag den 18.08.2020 kl. 15.30- 17.30 Fællesrådsmødet

Som altid er I velkomne til at henvende Jer ved med spørgsmål, forslag, indvendinger eller andet til
dirigent@sr.au.dk.

Venlig hilsen
Dirigentinstitutionen:

Chefdirigent 1. dirigent 2. dirigent
Mads H. Jørgensen Jonathan S. Rossen Morten Engsvang
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FÆLLESRÅDSMØDE

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)

1.2 Godkendelse af referat fra 2. ordinære fællesrådsmøde d. 07.05.2020 (B) - Bilag 1.2

1.3 Godkendelse af dagsorden (B)

15:30-15:40

2. Sager til behandling

2.1 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde ved Forretningsudvalget (O+D)

2.2 Opdatering om større arrangementer og økonomi ifm. COVID-19 (O) - Bilag 2.2

2.3 Valg af bestyrelsesmedlem til Studenterhusfondens bestyrelse (B) -  Bilag 2.3

2.4 Indsupplering til Dirigentinstitutionen  (B) - Bilag 2.4

2.5 Indsupplering til Kritisk Revisor (B) - Bilag 2.5

2.6 Studenterrådets spidskandidat til AU’s bestyrelse (O) - Bilag 2.6

15:40-16:40

3. Pause 16:40-16:55

4. Meddelelser

4.1 Forretningsudvalget (O)

4.2 AUPUS (O)

4.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) - Bilag 4.2.1

4.3 KAMPUS (O)

4.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) - Bilag 4.3.1

4.4 LUPUS (O)

4.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) - Bilag 4.4.1

4.5 International Committee (O)

4.5.1 Indsupplering til International Committee (B) - Bilag 4.5.1

4.6 Fagrådsrunden (O)

4.7 Andre

16:55-17:20

5. Evt. 17:20-17:25

´6. Mødeevaluering (uden for referat) 17:25-17:30
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Bilag 1.2: Referat af det andet ordinære Fællesrådsmøde d. 07.05.20
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FÆLLESRÅDSMØDE

1. Formalia

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Marie (FU/Jura) M, Anders (FU), Alexander (FU/ABC) M, Mads
(Chefdirigent), Jonathan (1. dirigent), Bjørn (sekretariatsleder), Peter
(FU/Statsrådet) M, Erik (FU), Niklas (RIA) M, Erik (Sigma) M, Asbjørn (FU),
Malene (Arts) M, Lasse (RIA) M, Stine (SJUS) M, Esben (BFU), Puk (Arts) M,
Anders (Statsrådet), Morten (Sigma) M, Ditte (Oecon) M, Katrine (Arts) M,
Kirstine (SJUS), Tenna (Arts) M, Sofie (FU/MoGens) M, Charlotte (BFU) M,
Ditte (Arts) M, Simon (Sigma) M, Rasmus (ABC) M, Sarah (Arts) M, Maja
(BFU), Rasmus (ABC) Kasper (Sigma), Hans (Sigma), Johan (DSF-FU), Søren
(DSF-FU)

Mads beskriver proceduren for et online møde i zoom.

Der er quorum

1.2 Godkendelse af referat - konstituerende fællesrådsmøde d. 20.02.2020(O+D+B)
(Bilag 1.2)

Referatet er godkendt med bemærkninger

Det bemærkes, at det bør fremgå af referatet, hvilket fagråd taleren tilhører såfremt, der
er flere af samme navn. Det noteres og rettes.

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Dagsordenen er godkendt med bemærkninger

Der fremsættes et ønske om yderligere pauser. Dirigentinstitutionen forsøger at
presse flere mindre pauser ind, men tilføjer, at dagsorden er presset.

19:15-
19:30
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2. Sager til behandling I

2.1 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde (herunder COVID-19) (O+D) (Bilag 2.1)

Marie (FU) orienterer om grunden til, at dette nye punkt fremgår af dagsordenen.
Formålet er at samle op på udviklingen siden sidste fællesrådsmøde. Situationen taget i
betragtning vil punktet i denne omgang omhandle situationen med Covid-19.

Forretningsudvalget planlægger at evaluere på indsatsen efter sommerferien sammen
med universitetet.

Alexander (FU) orienterer videre.

Konkrete tiltag har været:

- Fokus på udvekslingsstuderende ift. hvordan krav og point påvirkes. Det gælder
både for dem i første halvår og næste.

- Fokus på eksamensformer herunder især online rettigheder for de studerende.
Blandet adgang til den private computer og kvaliteten af eksamen

- Fokus på undervisning af internationale studerende som er blevet kaldt hjem

- Fokus på dispensationer og hvordan man giver disse generelt. Det er stadig
studienævnene, der har beslutningskompetencen

- Et samarbejde med Aarhus kommune, der har lavet en jobbank for blandt andet
studerende, der er blevet påvirket af Corona. Det kan for eksempel være som
supplement til SU’en ved mistet job

- Begyndende fokus på fremdriftsreformen, da den giver udfordringer for
studerende, der ikke kan komme i praktik

- Fokus på trivsel og især studiestart. Fra rektoratets side kigger man meget på
onboarding, hvordan det kan klares online

- Mødet med ministeren, hvor man talte om trivsel blandt studerende

Johan (DSF-FU) og Søren (DSF-FU) orienterer om det nationale arbejde

DSF er den nationale paraplyorganisation for studenterrådene.

19:30-
20:30
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Det nationale arbejde har også fokuseret på trivsel, hvor man har haft kommunikation
med ministeren og danske studerende. Man ønsker at presse ministeriet til at se mere på
konkrete og strukturelle tiltag, der skal forbedre trivsel for de studerende.

(Der tages forbehold for oplysninger om eksamen, da pressekonferencen afholdes i
skrivende stund)

Fokus har været på at undgå, at man får en corona-årgang, hvor kvaliteten af
uddannelsen er blevet slækket på.

Derudover søger man at skabe ordentlige rammer afviklingen af eksaminer

Fokus på studiestart, og hvordan man kommer tættest på en ”normal” studiestart under
forsvarlige forhold

En stigende grad af studerende tager SU-løn, hvilket er en bekymrende trend, da
vurderingen er, at studerende kun tager det, hvis det er absolut nødvendigt. Man
arbejder for, at ministeriet er bedre til at holde hånd under studerende, der ikke kan få
enderne til at mødes. Fokus på de studerendes levevilkår

Fokus på internationale studerende, der desværre er kommet i klemme.

Fokus på hvordan udviklingen i boligmarkedet påvirker de studerende

Erik (Sigma)

- Der spørges ind til fordelingen af de 24.000 studerende, der har taget
SU-lån.

- Johan (DSF-FU) svarer, at man ikke har nogle specifikke tal

Johan (DSF-FU) og Søren (DSF-FU) takker for at måtte komme på besøg

Niklas (RIA)

- Det bemærkes, at kommunikationen vedrørende det aflyste fællesrådsmøde
ikke har været fyldestgørende

- Det bemærkes yderligere det, at ændringen af Kampus ikke har fulgt
statutten.

- Marie (FU) svares, at man beklager, at der skete en fejl under
kommunikationen ved det aflyste fællesrådsmøde
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- Det samme gør sig gældende ved ændringen af Kampus

- Niklas (RIA) roser alle deltagende

Alexander (FU)

- Rektoratet har rost arbejdet som fagrådene og Studenterrådet har udført
under krisen

2.2 Workshop om universitetsvalg (O+D) (Bilag 2.2)

Anders (FU) orienterer om workshoppen og den sættes i gang

Anders (FU) takker for de gode input.

2.3 COVID-19 beslutningspapir (D+B) (Bilag 2.3)

Alexander (FU) orienterer om beslutningspapir

Forretningsudvalget har lavet papiret, da man har vurderet, at der er behov for at
have en gennemgående strategi for håndteringen af corona på alle af
Studenterrådets organisatoriske niveauer.

Papiret har været til høring i forskellige udvalg og fora, om end man har
fremskudt processen for hurtigere at kunne reagere på de udfordringer corona
giver

Erik (Sigma)

- Der spørges ind til brugbarheden af papiret samt inkluderingen af
tilbagerulningen fremdriftsreformen

Puk (Arts)

- Ændringsforslag: Inkluderingen af følgende punkter

”Sikre de studerendes adgang til AUs udbud af summerschool fag."

"Kæmpe for en snarlig og forsvarlig genåbning af Det kongelige Bibliotek til
fordel for alle studerende på AU, samt vores medstuderende på KU og RUC, og
samtidig sikre de samme muligheder for universitetsstuderende nationalt."
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Marie (FU)

- Svarer Erik: Forretningsudvalget har lavet papiret, således den almene
studerende har mulighed for at se, hvad Studenterrådet mener og gør i
forbindelse med corona. Det giver også en forståelse for det mandat, man
har, når man blandt andet taler med pressen

- Opfølgning fra Erik: Hvorfor inkludering af fremdriftsreformen

- Svarer Erik: Det er opfattelsen, at man i forbindelse med corona har
momentum til at tilbagetrække eventuelle tiltag fra reformen. Det er
vurderes til at være en gylden mulighed, da den er med til at skabe
yderligere udfordringer.

Niklas (RIA)

- Svarer Puk: Alle biblioteker åbner ifølge, hvad man har forstået af
pressekonference.

- Spørger til, om man er villig til at se, hvad man gør internt på AU ift.
fremdriftsreformen

- Marie svarer: Man er mening i, at man på AU har lidt strammere regler ift.
reformen. Man er opmærksom på både at kigge internt og eksternt

Rasmus (Sigma)

- Bemærker en stavefejl

- Chefdirigenten indrømmer, at han har stavet fejl

Erik (Sigma)

- Det bemærkes, at de mange punkter i papiret kan virke afskrækkende for
den almene studerende, der måtte læse papiret
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- Marie (FU) svarer, at man er velkommen til at komme med hurtige
ændringsforslag

Alexander (FU)

- Pointerne er rangeret således, at detaljegraden bliver større jo længere, man
kommer ned i papiret.

Der stemmes om ændringsforslagene

1) ”sikre de studerendes adgang”

Ændringsforslaget er vedtaget

2) ”genåbningen af det kongelige”

Ændringsforslaget er vedtaget

Der stemmes om beslutningspapiret med de to ændringer

Beslutningspapiret er vedtaget

3. Pause 20:30-
20:40
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4. Sager til behandling II

4.1 Status på DSFI og Studiemessen (O) (bilag 4.1)

Sekretariatslederen orienterer om den nuværende situation

4.2. Projekt “Trivsel i verdensklasse”  (O+D) (bilag 4.2)

Marie (FU) og Alexander (FU) orienterer om projektet om den padlet, der har
været udsendt forinden fællesrådsmødet

Marie (FU) orienterer om, at Studenterrådet har fået mulighed for at forvalte en
halv million af de trivselsmidler, der blev allokeret til universiteterne

Marie (FU) runder af og medgiver, at der ikke har været særlig lang tid til
diskussion. Padlets forbliver åbne til onsdag. Der er i samme uge møde med AU
for at diskutere forslagene.

4.3 Indsupplering til Dirigentinstitutionen  (B) (bilag 4.3)

Mads (Cherdirigent) orienterer om, at han skriver speciale og stopper derfor
som chefdirigent. Det bemærkes videre, at Jonathans stilling også er på bud, da
han gerne vil bruge mere tid på sin plads i Artsrådets forretningsudvalg

Erik (FU) bemærker videre, at dirigentinstitutionen og forretningsudvalget
hjælper naturligvis de nye dirigenter til at komme på plads.

Niklas (RIA)

- Spørger ind til, om man afløser formelt efter mødet. Selvfølgelig med
overleveringer.

Marie (FU) bemærker, at formålet med at melde det ud nu er, at man har
mulighed for at have en dirigent for næste halvår.

Morten (Sigma) stiller op som 2.dirigent

Der er ingen andre opstillinger

Morten (Sigma) er valgt som 2. dirigent

Der klappes virtuelt

20:40-
21.30
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4.4 Mødekalender - ekstra møde i juni (B) (bilag 4.4)

Mads (Chefdirigent) orienterer om, at man har fremsagt muligheden for et ekstra møde,
grundet det aflyste møde samt behovet for orientering under krisen.

Erik (Sigma)

- Bemærker, at det kunne være hensigtsmæssigt, at man i så fald lægger det efter
eksamensperioden

Puk (Arts)

- Støtter idéen om et forkortet møde med fokus på corona

- Det bemærkes endvidere, at man har muligheden for at indkalde til et
ekstraordinært møde skulle behovet opstå

Marie (FU)

- Svarer, at hvis man lægger det i juli er alt på universitetet lukket. Man har derfor
ikke mulighed for at reagere

- Man har fra FU’s side ikke intentionen om at lægge andre workshops eller emner
ind

Alexander (FU)

- FU vil gerne afholde et ekstra møde, men mener ikke, at det giver mening, hvis det
er til gene for fællesrådet.

Puk (Arts)

- Der anmodes om breakout room for Arts.

Der stemmes om et fællesrådsmøde i juni

Forslaget stemmes ned

Mads (Chefdirigent) spørger ind til muligheden for at lægge et møde omkring
studiestart
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Erik (FU)

- Bemærker, at det er en udfordring, da fagrådene har andre arrangementer

Puk (Arts)

- Bemærker, at man støtter forslaget, da det kan afhjælpe evalueringsprocessen

- Artsrådet forventer, at deres arrangementer alligevel afholdes virtuelt

Niklas (RIA)

- Bemærker, at man bør tage udgangspunkt fra det ekstraordinære møde i 2019

Der stemmes om forslaget om et møde omkring studiestart

Forslaget er vedtaget

Der stemmes om eventuelle datoer

Man afholder et fællesrådsmøde tirsdag d. 18. august
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5. Meddelelser

5.1 Forretningsudvalget (O)

Marie (FU) orienterer om, at man gerne må følge os på instagram, og man
opfordres til at lave en take-over

Erik (FU) er begyndt på at opdatere specialehåndbogen

Kursusvirksomhedens afholder et kursus om frivillig ledelse onsdag d. 13. maj
fra 18:00 til 20:00

Efterårsplanen for kursusvirksomheden er så småt ved at komme på plads

5.2 AUPUS (O)

Peter (FU) orienterer

5.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 5.2.1)

Der er ingen opstillinger

5.2.2: Politikpapir om diversitet (O) (Bilag 5.2.2)

Ditte (Arts) orienterer om politikpapiret

Erik (Sigma)

- Roser for, at man i AUPUS er åben overfor kritik

5.3 KAMPUS (O)

Erik (FU) orienterer

Erik (Sigma)

- Spørger ind til hvilke idéer man i Kampus arbejder med for at
omstrukturere udvalget

5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 5.3.1)

Niklas (RIA) stiller op og bliver valgt ind.

21:30-
21:50
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5.4 LUPUS (O)

Anders (FU) orienterer

5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 5.4.1)

Der er ingen opstillinger

5.5 Fagrådsrunden (O)

Pga tidsplanen bedes fagrådene at skrive sig på, hvis de gerne vil skrive sig på
talerlisten.

Fagrådene orienterer

5.6 Andre (O)

Puk (Arts)

- Studenterfonden fra 1963 opfordrer til, at man søger midler

6. Evt.
21:50-
21:55

7. Mødeevaluering (uden for referat)
21:55-
22:00
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Bilag 2.2: Opdatering om større arrangementer og økonomi ifm. COVID-19

Bjørn Schou Madsen  - Sekretariatsleder for Studenterrådet
Følgende er en beskrivelse af Covid 19s effekt på Studiemessen og Danmarks Største Fredagsbar og
Idrætsdag samt Studenterrådets økonomiske situation. Afslutningsvis opdateres kort på sekretariatet.

Overordnet
Den fysiske nedlukning af Aarhus Universitet og herunder De Studerendes Hus har skabt betydelige
udfordringer for sekretariatets arbejdsgange. Sekretariatets medarbejdere har siden nedlukningen arbejdet
hjemmefra, og man fik i slutningen af juni lov til at møde fysisk op igen. Dagligdagen bærer nu præg af
social distance og sprit. Ændringen i myndighedernes anbefalinger grundet det stigende smittetryk lokalt i
Aarhus har igen medført, at universitetets medarbejdere for så vidt muligt arbejder hjemmefra. Man har
vurderet, at dette ikke medfører ændringer i den nuværende praksis på rådsgangen, såfremt
forretningsudvalget og sekretariatet fortsat agerer med omtanke.

Alle andre end sekretariatet og forretningsudvalget vil fortsat være forment adgang til rådsgangen.

Studiemesse og salg
Studenterrådets salg af annoncer og stande til Studiemessen har været udfordret af den økonomiske situation
som vores kunder har befundet sig i, samt usikkerheden om, hvorvidt det vil være tilladt at afholde messen. I
skrivende stund arbejder man med datoerne 21. til 23. oktober for afholdelse. Det nuværende
forsamlingsforbud på over 100 personer gør det meget vanskeligt at afholde messen.

Foruden diverse tilskud er annoncesalget og Studiemessens indtægter Studenterrådets primære indtægtskilde,
hvorfor en eventuel aflysning af messen vil medføre et betydeligt underskud for 2020.

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (DSFI)
I skrivende stund arbejder ledergruppen for på bedst mulig vis at danne sig det sidste overblik over de
fremadrettede arbejdsopgaver og beslutninger. En yderligere opdatering kommer på Fællesrådsmødet. En
eventuel aflysning af DSFI vil ikke belaste vores økonomi, da arrangementet ikke skaber overskud.

Fælles for begge projekter
Der arbejdes ikke med alternative løsninger for begge ovenstående projekter, da det ikke vurderes at kunne
gøres økonomisk forsvarligt. En eventuel omlægning Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag ville
forventeligt medføre udgifter, som man ikke har tid til at skabe et fuldt overblik over. Det ville være
uforsvarligt i et allerede økonomisk presset år. Studiemessen vil ikke blive rykket til en ny dato af hensyn til
vores kunder.

Økonomi
Som tidligere nævnt ser Studenterrådet ind i et betydeligt underskud for 2020; upåagtet om Studiemessen
aflyses eller ej. Underskuddet vil dog være markant større, såfremt dette sker. Forsamlingsforbuddene i fase
1 og 2 har medført besparelser i form af onlinemøder og fraværet af fysiske kampagner.

Det er vigtigt at pointere, at Studenterrådet er økonomisk polstret til en krise af denne størrelsesorden, da
man har en stærk egenkapital. Dermed sagt, at vi i næste år kan opretholde vores normale aktiviteter, til trods
for det markante indhug i egenkapitalen.
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Opdatering fra sekretariatet
I forbindelse med de midler som universitetet har afsat til trivsel for de studerende, har vi udvidet sekretariat
med to nye stillinger henover sommeren.

Nina Simonsen er ansat som ansvarlig for Studenterrådets buddyordning og er allerede i gang med arbejdet.
Hun har til opgave at sondere terrænet for eksisterende mentorordninger på universitetet med henblik på at
oprette en generisk ordning, der kan implementeres på tværs af fakulteter og studieretninger.

Foruden Nina ansætter vi pr. 1. september en trivselsansvarlig, der får til ansvar at drive AU Helpline
fremadrettet samtidig med planlægningen og afholdelsen af kurser og workshops, der skal komme de
studerende på Aarhus Universitet til gode.

Derudover har vi ansat Lise Knudsen som ny chefredaktør for Delfinen.
Sekretariatet er fra 1. september fuldt bemandet, og vi ser frem til at komme i gang med arbejdet det næste
halvår!
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Bilag 2.3: Valg af bestyrelsesmedlem til Studenterhusfondens bestyrelse

Følgende beskriver Studenterhusfondens bestyrelse herunder dens opgaver, den nuværende situation, og
hvad der forventes af en som studenterrepræsentant.

Studenterhusfonden

Studenterhusfonden er forpagter af de Studerendes hus herunder driften af kantinen og kursusvirksomheden.
Fonden står derudover for driften af forskellige kantiner på Campus Aarhus.

Studenterhusfondens bestyrelse består af ti medlemmer fra forskellige institutioner på Aarhus Universitet, og
den har det øverste ansvar for en ansvarlig drift af Studenterhusfonden til fordel for de studerende på
universitetet. Bestyrelsesformanden udpeges af rektor for Aarhus Universitet, og tre af pladserne i fonden er
forbeholdt studerende.

I bestyrelsen lige nu sidder Puk Jensen fra Artsrådet og Bjørn Madsen, der er født medlem som
sekretariatsleder for Studenterrådet. Vi mangler derfor en tredje studenterrepræsentant.

Nuværende situation

Pr. 1. januar 2021 har Aarhus Universitet opsagt alle Studenterhusfondens kontrakter med kantinedrift.
Dermed sagt, at fonden ikke længere har nogen form for kantinedrift, hvilket har været dens hovedformål
gennem størstedelen af dens levetid. Bestyrelsen har i den forbindelse besluttet at lade sig opløse mod
udgangen af 2020. Man har i den forbindelse sikret sig en økonomisk forsvarlig nedlukning af fonden, og
kantinedriften er sat i udbud.

Man har fået lovning på virksomhedsoverdragelse, således medarbejderne fortsat har deres faste gang på
Aarhus Universitet. Det er dog endnu uvist, hvem der overtager huset samt, hvordan den nye konstellation
kommer til at se ud. Det er vigtigt, at vi fortsat kæmper for studenterinddragelse i den fremtidige drift af de
studerendes hus. Arbejdet fremadrettet kommer derfor til at bære præg af, at man er med til at likvidere
fondens aktiver, samt sikringen af vores stemme upåagtet af, hvem der overtager driften af huset.

Opgaver

Der afholdes bestyrelsesmøder én gang i kvartalet, og man forventes at have læst bilag og taget stilling til
eventuelle sager forinden møderne. Studenterrepræsentanterne holder formøder, således vi taler med en
samlet stemme.

Set i lyset af nedlukningen af fonden kommer opgaverne fremadrettet også til at bestå af, at man har fingeren
på pulsen i forhold til, hvordan driften fremadrettet kommer til at se ud.

19



FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 2.4: Indsupplering til Dirigentinstitutionen

Den nuværende Chefdirigent, Mads, er færdig på Aarhus Universitet, og derfor er der brug for en ny til
posten som Chefdirigent.
Samtidig ønsker den nuværende 1. dirigent, Jonathan, også at blive udskiftet fra sin post såfremt der er andre
interesserede.

Det er altså muligt at stille op til posten som  Chefdirigent og 1. dirigent.

Arbejdet i Dirigentinstitutionen
Dirigentinstitutionens opgaver er beskrevet i stattuten, særligt kapitel 7, men kan opsummeres til:

● Planlægning og afholdelse af fællesrådsmøder
● Fortolkning af Studenterrådets Statut
● Sikre demokratisk praksis i hele Studenterrådet

Fællesrådsmøder
Den primære arbejdsopgave for Dirigentinstitutionen er Fællesrådsmøderne. Dirigentinstitutionen er
ansvarlig for at indkalde Fællesrådet, sammensatte dagsordenen og indsamle de relevante bilag. I praksis er
det i høj grad Forretningsudvalget, de politiske udvalg og fagrådene som leverer det egentligt indhold til
punkterne og skriver bilag, men dirigenter står for at indhente det hele og sætte det sammen i udsendingerne
til fællesrådet, samt at sikre at de faste punkter tages op på de rette tidspunkter.
Derudover er det også dirigenter som står for at lede selve afholdelsen af Fællesrådsmøderne.

Fortolkning af Studenterrådets Statut
Hvis der opstår tvivl omkring hvordan Studenterrådets Statut (dvs.Studenterrådets vedtægt) skal forstås,
enten generelt eller i forhold til en specifik situation, er det op til Dirigentinstitutionen at afklare dette.

Sikre demokratisk praksis i hele Studenterrådet
Det er Dirigentinstitutionen opgave at kontrollere, at alt i Studenterrådet går rigtigt til, og at vi overholder
vores Statutter og vores principper om demokrati og studenterrepræsentation. Det indebærer fx at
Dirigentinstitutionen kontrollerer forretningsorderne fra de politiske udvalg og fagrådenes vedtægter, eller
sikre at diverse møder er korrekt indkaldt, således at alle har haft mulighed for at deltage. I sidste ende er det
Dirigentinstitutionen, der skal være demokratiets vogtere i Studenterrådet.

Dig som dirigent
Arbejdsbyrden er i det daglige ikke særlig stor, men giver dig en unik mulighed for at sætte et præg på
Studenterrådet, og være en vigtig understøttelse af Forretningsudvalgets og fagrådenes arbejde.
Dirigentinstitutionen er både oplagt for dig, der er lidt nyere i Studenterrådet, men gerne vil ind i den indre
kerne af Studenterrådets arbejde, og som måske har friske nye idéer til hvordan Fællesrådsmøderne kan
tilrettelægges - og samtidig også oplagt for den mere garvede aktive i Studenterrådet, som vil bruge sin
erfaring til at hjælpe med at alt går rigtigt for sig.

20



FÆLLESRÅDSMØDE

I den nuværende Dirigentinstitutionen er vi meget optaget af at sikre en ordentlig overlevering  til de nye, så
du skal ikke være bekymret for pludselig at stå med det hele selv. Skiftet midt i et rådsår giver en oplagt
mulighed for god overlevering, og at vi kan overdrage opgaver løbende.

Har du nogen spørgsmål til posterne eller arbejdet i Dirigentinstitutionen er du velkommen til at kontakte de
nuværende dirigenter:

Mads Hareskov Jørgensen, Chefdirigent
mads@sr.au.dk

Jonathan Sebastian Rossen, 1. Dirigent
jonathan@sr.au.dk
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Bilag 2.5: Indsupplering til Kritisk Revisor

Kritisk revision består af to studerende, der er udpeget af fællesrådet. Man behøver ikke nødvendigvis at
være en haj til økonomi, men man skal have mod på at læse Studenterrådets budget og regnskab igennem.

Arbejdet består i, at man typisk får tilsendt budget/regnskab i forbindelse med fremlæggelsen af
årsregnskabet eller ved større budgetmæssige ændringer. Herefter giver man sit besyv med under henholdsvis
det konstituerende eller et ordinært fællesrådsmøde efter, at sekretariatslederen har fremlagt.

Man kan forvente at deltage i to til tre møder årligt sammen med sekretariatslederen og bogholder, hvor
budgetændringen eller regnskabet gennemgås i dybden. Begge er naturligvis behjælpelige med at opklare
eventuelle spørgsmål. Som kritisk revision er man naturligvis også altid velkommen til at komme forbi i
sekretariatets kontortider, skulle der opstå tvivl eller spørgsmål uden for møderne.

Formålet med kritisk revision er at give fællesrådet et informeret grundlag for afstemningen. Kritisk revision
er en vigtig en instans, da den er med at sikre, at Studenterrådets økonomi varetages på en demokratisk og
gennemsigtig måde.

22



FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 2.6 Studenterrådets spidskandidat til AU’s bestyrelse

Kære fagrødder!

Studenterrådets valgkommission er stadig i gang med at finde årets spidskandidat til AU’s bestyrelse. Efter
ikke at have fået ansøgning til den første deadline har vi rykket fristen til lørdag den 15. august.

Vi vil gerne have så mange gode kandidater som muligt, så vi kan få den bedst mulige person til at
repræsentere universitetets studerende de næste to år. Derfor opfordrer vi alle interesserede til at søge.
Kender I nogen fra jeres eget fagråd, som I mener kunne gøre et fantastisk arbejde i bestyrelsen for de
studerende, så må I ende prikke dem på skulderen, og opfordre dem til at søge, eller sende en ansøgning ind
selv hvis du mener, at du har de helt rigtige kompetencer.

Går man og overvejer at sende en ansøgning ind, men er i tvivl, om hvad det helt præcist indebærer at sidde i
AU’s bestyrelse, er I mere end velkomne til at skrive en mail til Valgkommissionen (valg@sr.au.dk) eller de
nuværende bestyrelsesmedlemmer, Hanna-Louise Schou Nielsen (Hanni@sr.au.dk) og Ditte Marie Thomsen
(Ditte@sr.au.dk).

Selve opslaget, kan findes på https://sr.au.dk/om-os/ledige-jobs/.

Vi håber at få nogle gode ansøsgninger og på fællesrådsmødet kunne præsentere Studenterrådets
spidskandidat til AU’s bestyrelse anno 2020!
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Bilag 4.2.1: Indsupplering til AUPUS
AUPUS
AU-politisk udvalg ved Studenterrådet. AUPUS er et af Studenterrådets politiske udvalg, som har
til opgave at vedtage og beslutte Studenterrådets politik og strategi i bestyrelsen, samt koordinere
mellem tværgående udvalg, akademisk råd og studienævn. Udvalget er både for indvalgte og dem,
som gerne vil have en sans for, hvad der sker på hele universitetet.

Opstilling
Opstilling til AUPUS sker på fællesrådsmødet. Det er desuden muligt at stille op in absentia,
ved skriftligt at meddele sit kandidatur på dirigent@sr.au.dk
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Bilag 4.3.1: Indsupplering KAMPUS
Valg af medlemmer til KAMPUS
Kampagne-udvalg ved Studenterrådet. KAMPUS har til opgave at planlægge og udføre
Studenterrådets kampagneaktiviteter. Det kan være politiske kampagner, samt synligheds- og
oplysningskampagner.

KAMPUS er for dig, der synes kampagnearbejde er spændende. Arbejdet indebærer forskellige
facetter, hvorfor der er rig mulighed for at få dine kompetencer og interesser i spil. Det strækker
sig over idéudvikling, planlægning, koordinering, praktisk arbejde og gennemførelse af aktiviteten.

Opstilling
Opstilling til KAMPUS sker på fællesrådsmødet. Det er desuden muligt at stille op in absentia,
ved skriftligt at meddele sit kandidatur på dirigent@sr.au.dk.

25

mailto:dirigent@sr.au.dk


FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 4.4.1: Indsupplering LUPUS
Valg af medlemmer til LUPUS
Hvad er LUPUS?
LUPUS er studenterrådets Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet. Vi tegner
altså studenterrådets politik ”udadtil”.

Hvad kan LUPUS? (vi har beføjelse til at…)
● Vedtage politikpapirer – i princippet på alle områder.
● Skrive høringssvar [gør vi ikke så meget i praksis, men måske er det dig der ændrer
det?
● Udvikle strategi rettet mod organer, der ikke rettet mod AUPUS’ område.
● Godkende, og altså også afvise, delegerende til DSF’s politikkonferencer.

Hvorfor stille op til LUPUS?
Du skal stille op til LUPUS, fordi det er her du får mulighed for at sætte et stort aftryk på
Studenterrådets politik.
Der er mulighed for at være en del af DSF, og være med til at flytte politik nationalt. Du kan
desuden lære en masse og møde andre aktive, som også interesserer sig for
studenterpolitik.
Der er højt til loftet, og man behøver ikke have nogen særlig viden i forvejen, det kommer
med tiden, og vi skal nok klæde dig godt på.

Praktisk information om møder.
Vi har det forgangne år mødes cirka hver 3 uge, og bestræber os på ikke at holde møder i
eksamensperioderne. Forberedelsestid er cirka 30 min. Herudover foregår arbejdet i adhoc-
udvalg.
Der er altid kaffe og snacks til vores møder, og LUPUS giver den første øl- eller vand efter
mødet. Det vil også engang imellem være aftensmad, når det giver mening.

Opstilling
Opstilling til LUPUS sker på fællesrådsmødet. Det er desuden muligt at stille op in absentia,
ved skriftligt at meddele sit kandidatur på dirigent@sr.au.dk.
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Bilag 4.5.1: Indsupplering International Committee

The International Committee is a political subcommittee which is charged with advocating for the rights and
conditions of international students at Aarhus University. The specific issues that may arise for international
students can differ from those facing Danish students. The Committee is therefore able to decide on issues
and approaches on its own but it seeks to also cooperate with the Student Council’s other committees as the
issues often are more broad in nature than the traditional division allows.

The International Committee is made up of both international and Danish students. It is a constructive space
with diverse ways of thinking and exploration of things that can be taken for granted at times if you are
studying in your own country.

You can join the committee either at the Common Assembly or by joining a meeting where the existing
members have the power to vote to accept you as a member. The committee meets weekly for one hour
followed by a chat afterwards. It may also meet up for work days or other focused activities as need arises
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