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FÆLLESRÅDSMØDE

Tidsplan frem til det 2. Ordinære Fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.

Hermed indkalder Dirigentinstitution til det 2. Ordinære Fællesrådsmøde d. 6. maj 2021. Mødet vil fokuserer
på emnet “Universitetsvalg”, hvor der blandt andet vil blive afholdt et kort oplæg af Danske Studerendes
Fællesråd, samt afholdt en Valgworkshop af den valget Valgkommission. Ligeledes er der sager til
behandling, hvor Fællesrådet skal beslutte hvilken opstillingsform Studenterrådet skal anvende til
Universitetsvalget i november, arbejdet med Studenterrådets Code of Conduct og retningslinjer for
Aktivistisk koordinator.

Som noget nyt, vil Dirigentinstitutionen gerne afprøve et nyt initiativ, som har til formål at guide jer gennem
den tredje og sidste udsending samt være et brugbart redskab til jeres formøder. Vi kalder det “How to
Fællesrådsmøde”. How to Fællesrådsmøde, har til formål at highlighte nogle bilag i udsendingen, som man
forud for et Fællesrådsmøde skal forsøge at prioriterer. Dermed ikke sagt, at de bilag som ikke bliver
highlightet ikke er vigtige, men dette er for at skabe mere fokus på forbereldese af særligt “beslutnings- og
diskussionspunkterne”.

Der vil ligeledes være mulighed for, at deltager i Ny i Fællesrådet. Ny i Fællesrådet er en formidabel
mulighed for at blive introduceret til Studenterrådet og de mange muligheder, udvalg, forkortelser mm, samt
hvorved du eller dit fagråd kan få hjælp af-/hjælpe Studenterrådet. Tilmelding sker på asbjorn@sr.au.dk,
senest onsdag d. 5. maj kl. 12.00.

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.

Som altid er I velkomne til at henvende Jer med spørgsmål, forslag, indvendinger eller noget helt fjerde på
dirigent@sr.au.dk.

Skulle man mod forventning forefinde fejl eller mangler i nærværende udsending såvel som andre
udsendinge, så er man mere end velkommen til at forelægge Dirigentinstitutionen den pågældende
uhensigtsmæssighed med henblik på korrektion i senere udsendinge eller på det relevante fællesrådsmøde.

Venlig hilsen
Dirigentinstitutionen:

Chefdirigent,
Alexander Estrup

1. Dirigent
Stine Munkholm Jespersen
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FÆLLESRÅDSMØDE

How to Fællesrådsmøde

Som noget nyt, vil vi fra Dirigentinstitutionen gerne afprøve et nyt initiativ, som har til formål at guide jer
gennem den tredje og sidste udsending samt være et brugbart redskab til jeres formøder. Vi kalder det “How
to Fællesrådsmøde”.

Tidligere erfaringer har vist, at ikke alle fagråd eller deltagere har tid til at gennemlæse hele udsendingen
inden et Fællesrådsmøde. Dette kan skyldes spidsbelastninger og travlhed ude hos fagrådene, at man selv er
presset på studiet eller at en 30 siders udsending kan virke uoverskuelig, årsagerne kan være mange. Men
erfaringer har også vist, at vores Fællesrådsmøder bliver mere nyanceret og fyldt med konstruktive
diskussioner og debatter, når alle har forberedt sig.

How to Fællesrådsmøde, har til formål at highlighte nogle bilag i udsendingen, som man forud for et
Fællesrådsmøde skal forsøge at prioriterer. Dermed ikke sagt, at de bilag som ikke bliver highlightet ikke er
vigtige, men dette er for at skabe mere fokus på forbereldese af særligt “beslutnings- og
diskussionspunkterne”. How to Fællesrådsmøde, kan bruges som et redskab til de fagråd eller deltagere, som
ikke kan nå at sætte sig ind i alle bilag på dagsordenen forud for et møde. Dog vil vi fra Dirigentinstitutionen
gerne opfordre alle til prioriterer alle bilag hvis muligt.

Forsøg at prioriterer følgende bilag:
- Bilag 4 - Opstilling til Menigt medlem af Forretningsudvalget
- Bilag 5 - Udkast til Code of Conduct ved Aarhus Universitet
- Bilag 8 - Valg af Valg- og Listeforbund
- Bilag 9 - Retningslinjer for Aktivistisk Koordinator

Bilag 2 og 3,
Omhandler indsupplering til Dirigentinstitutionen og til Forretningsvalget. Bilagene præsenterer hvad
Dirigentinstitutionen og Forretningsudvalget arbejder med i det daglige, samt hvordan man selv kan blive en
del af dem.

Bilag 6 og 7,
Præsenterer kort hvad det kommende oplæg omkring Universitetsvalget kommer til at omhandle, samt en
præsentation af den kommende Valgworkshop, som bliver afholdt på Fællesrådsmødet.

Bilag 10-12,
Omhandler Studenterrådets politiske udvalg (AUPUS, LUPUS og IC). Bilagene præsenterer udvalgene samt
deres arbejde. Kender man ikke til udvalgene og kunne man have lyst til at bære mandat i et eller flere af
dem, så orienter jer i bilagene for mere information.

Dirigentinstitutionen vil dog fortsat gerne opfordre alle til at prioriterer alle bilag hvis muligt.
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Foreløbig dagsorden til det 2. Ordinære Fællesrådsmøde d. 06.05.2021
Torsdag d. 06.05.21 kl. 17:15-20:15, Sted: Uvidst / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia

1.1  Navnerunde og konstatering af quorum (O)

1.2  Godkendelse af referat - 1. Ordinære Fællesrådsmøde d. 08.04.2021 (O+D+B) (Bilag

1)

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

17:15-17:25

2. Sager til behandling I

2.1 Indsupplering til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 2)

2.2 Indsupplering til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 3)

2.3 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde (O+D)

2.4 Udkast til Code of Conduct (O+D+B) (Bilag 5)

2.5 Oplæg omkring Universitetsvalg (O) (Bilag 6)

17:25-18:15

Pause 18:15-18:40

3.  Sager til behandling II

3.1 Valgworkshop  (O+D) (Bilag 7)

3.2 Valg- og listeforbund (O+D+B) (Bilag 8)

3.3 Aktivistisk Koordinator (O) (Bilag 9)

18:40-19:40

Pause 19.40-19.45

4. Meddelelser

4.1 Forretningsudvalget (O)

4.2 AUPUS (O)

4.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 10)

4.3 LUPUS (O)

4.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 11)

4.4 IC (O)

4.4.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 12)

4.5 Fagrådsrunde (O)

4.6 Andre (O)

19:45-20:05

5. Evt. 20:05-20:10
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6. Mødeevaluering (uden for referat) 20:10-20:15
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Bilag 1: Referat - 1. Ordinære Fællesrådsmøde d. 08.04.2021
Torsdag d. 08.04.21 kl. 17:15-20:00, Sted: Online / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia

1.1  Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Alexander (Chefdirigent), Cathrine (Oplægsholder HOPE), Asbjørn (FU), Carla

(Psykrådet) M, Charlotte (BFU) M, Ditte (Artsrådet) M, Frederik R (Statsrådet) M,

Hanni (Bestyrelsesmedlem), Helle (ABC) M, Jeppe (BFU), Jes (FU), Jesper (Sigma) M,

Jonathan (Artsrådet) M, Julie (Medicinerrådet) M, Kirstine (SJUS) M, Laura

(FU/Statsrådet) M, Line (Psykrådet) M, Line (Artsrådet) M, Louise (Artsrådet) M, Maja

(BFU), Malene (Artsrådet) M, Maria (ABC) M, Maria (Artsrådet) M, Marie

(Formand/JURA) M, Marie-Louise (SJUS), Mikkel (Bestyrelsesmedlem/JURA) M,

Morten (Sigma) M, Naja (Artsrådet) M, Olivia (Medicinerrådet) M, Peter

(Næstformand), Erik (Sigma) M, Stine (1. dirigent), Julie (Sekretariatet), Nina

(Sekretariatet) og Bjørn (Sekretariatet).

Der er quorum med 24 mandater

Medicinerrådet har indstillet til, at de gerne må bære deres tre mandater på trods af, at de

er to fremmødte.

Der stemmes om godkendelse af indstillingen ved almindeligt flertal.

Indstillingen er godkendt.

1.2  Godkendelse af referat - Konstituerende fællesrådsmøde d. 18.02.2021 (O+D+B)

(Bilag 1)

Referatet er godkendt uden kommentarer

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Dagsordenen er godkendt uden kommentarer

17:15-17:25

2. Sager til behandling I

2.1 Indsupplering til Dirigentinstitutionen (B) (Bilag 2)

Alexander (Chefdirigent) beretter om dirigentinstitutionen.

Der er ingen opstillinger.

2.2 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde (Herunder genåbning) (O+D)

17:25-18:15
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Marie (Formand) orienterer om tiden siden konstituerende fællesrådsmøde

Forretningsudvalget er internt konstitueret, og man har fordelt arbejdsopgaver blandt

medlemmer. Man er så småt ved at falde til ro og er kommet i gang med arbejdet.

Derudover har udvalgene konstitueret sig.

Circle Union har også haft møder og er kommet i gang.

Man har kigget på politikbeslutningen vedrørende Covid 19.

Opdatering på Covid-19:

Rektoratet har lyttet til os og har ladet beslutningerne og det praktiske arbejde være op til

de enkelte fakulteter og studieretninger. Derfor tager det også en smule længere tid, da de

skal tilrettelægge deres respektive retningslinjer.

Falck har et testcenter i Nobel.

Fokus er på førsteårsstuderende samt studerende, der har behov for at være på universitet

af praktiske årsager såsom lab.

Der åbnes for spørgsmål

Naja (Arts). Der spørges ind til selvtestcentre.

Marie (Formand) Vi ved ikke noget på nuværende tidspunkt, men der kommer en

opdatering, så snart man ved noget. Forhåbentlig indenfor den næste uges tid.

2.3 Mødekalender - ekstra møde i juni (D+B) (Bilag 3)

Alexander (Chefdirigent) beretter om argumenterne for et ekstra fællesrådsmøde i juni.

Dirigentinstitutionen vurderer at rådsåret 2021 har uhensigtsmæssigt få møder grundet

rykningen af det konstituerende møde. Et ekstra møde ville gøre det muligt at arbejde

med flere emner i det igangværende rådsår.

Der åbnes for spørgsmål

Der stemmes.

Revisionen er godkendt. 21 for, 0 imod og 1 blank.

2.4 Oplæg fra HOPE (Bilag 4)

Alexander (Chefdirigent) introducerer oplægsholder fra HOPE

Cathrine holder oplæg om trivsel under corona.

Der åbnes for spørgsmål
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Asbjørn (FU)

Der spørges ind til dataindsamlingen, hvorvidt man har indsamlet data fra de samme

respondenter over tid eller øjeblikkelige spørgeskemaer.

Cathrine svarer, at hun ikke lige har et godt svar, da hun er mere fokuseret på

databehandling fremfor indsamling

Laura (Statsrådet/FU)

Der spørges ind til, hvornår HOPE begyndte.

Cathrine svarer, at HOPE begyndte i marts, og den viste data er fra maj og frem.

Opfølgende spørges der ind til udviklingen fra nedlukning til genåbning og nedlukning

igen.

Der svares, at man først er begyndt at arbejde kvalitativt siden nytår. Vurderingen er, at

folk er blevet mere håbefulde i takt med, at året er skredet frem.

Jonathan (Artsrådet)

Han roser den kvalitative tilgang. Der spørges ind til, hvordan man som fagråd kan være

med til at understøtte de studerende, der muligvis har følt sig svigtet under krisen på

grund af manglende kommunikation.

Cathrine svarer med forbehold, at hun vurderer, at de studerende/unge efterspørger

transparens også selv, hvis udmeldingerne er negative. Dermed også en opfordring, at

man husker at lytte

Naja (Artsrådet)

Der takkes for oplægget. Der spørges ind til, hvorvidt forskellene mellem aldersgrupper

har været de samme fra før nedlukningen, eller er grupperne ramt forskelligt.

Der svares, at man ikke har data fra før.

Marie (formand) spørger ind til, hvor man kan finde mere data, hvis man interesse i

HOPE’s arbejde.

Der svares, at man er velkommen til at gå ind på hjemmesiden og ellers er man

velkommen til at skrive.

Alexander (Chefdirigent) runder af med at bemærke, at man som fagråd eller blot
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studerende kan være en forbillede. I takt med, at vi åbner op, kan man huske at trække

folk med ud i det sociale liv igen. Man kan tage initiativ til at få alle med.

Pause 18:15-18:00

3.  Sager til behandling II

3.1 Workshop omkring trivselsinitiativer (O+D) (Bilag 5)

Nina og Julie orienterer om Studenterrådets trivselsinitiativer og workshoppen

Der inddeles grupper til workshoppen vedrørende trivsel, hvor den bedste idé præsenteres

for resten af fællesrådet.

Der åbnes for afsluttende kommentarer.

Naja (Artsrådet)

Spørger ind til mailen, hvor man kan sende sine noter - trivsel@sr.au.dk

Tilsidst bemærkes det, at man selvfølgelig altid er velkommen til at skrive til Julie eller

Nina, hvis man har spørgsmål eller en god idé, der kan forbedre trivslen på AU. Deres

oplysninger kan findes på Studenterrådets hjemmeside.

3.2 Studenterpolitisk Forum (O+D+B) (Bilag 6)

Alexander orienter om Studenterpolitisk Forum, hvor Frit Forum og Konservative

Studerende også sidder sammen med rektoratet.

Dirigentinstitutionen indstiller, at Alexander (Chefdirigent) og Stine (1. dirigent) er

stemmetællere, da zoom tillader, at de har adgang til anonym stemmeafgivning. Der er

ingen modstand

Asbjørn (FU) præsenterer AUPUS’ emne - optag

Jes (FU/Sigma) præsenterer LUPUS’ emne - funktionsnedsættelse

Laura (FU) præsenterer Forretningsudvalgets emne - Sexisme blandt de videnskabelige

personale

Der åbnes for spørgsmål.

Erik (Sigma) spørger ind til, hvorvidt Forretningsudvalgets emne har fokus på de

studerende eller ej. Hvis ikke er det ikke nødvendigvis Studenterrådets område.

Marie (Formand), svarer, at forummet er et sted, hvor vi kan sætte, hvad vi har lyst til på

18:30-19:20
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dagsordenen. Det behøver ikke at være knyttet direkte til de studerende.

Alexander (Chefdirigent) orienterer om stemmeprocessen. Der stemmes af to omgange.

Der stemmes

Optag og funktionsnedsættelse stemmes om i næste runde.

Der stemmes

Optag er valgt som emne til Studenterpolitisk forum

Marie (Formand) bemærker, at de andre to emner ikke behandles videre. Det bliver blot i

andre fora.

Der åbnes op for opstillinger til repræsentant for fællesrådet ved Studenterpolitisk forum.

Jonathan (Artsrådet) stiller op og motiverer sin opstilling

Der stemmes

Jonathan (Artsrådet) er valgt som repræsentant.

3.3 Revideret politikbeslutning omkring COVID-19 (O+D+B) (Bilag 7)

Jes (FU) orienterer om den reviderede politikbeslutning.

Frederik (Statsrådet) kommenterer, at man synes, at vendingerne vedrørende

foreningslivet ikke er ambitiøst nok. Man skal ikke blot sikre, at der er et foreningsliv,

men at det er sundt og velfungerende.

Der gives tid til, at man kan læse den ændrede formulering fra Statsrådet.

Grundet den ændrede formulering stemmes der af to runder, først med ændringen og

dernæst selve beslutningen.

Der stemmes om den ændrede formulering vedrørende foreningslivet.

Den er vedtaget

Der stemmes om den revideret politikbeslutning med den nye formulering

Den er vedtaget

3.4 Politikkonference (O) (Bilag 8)

Peter (Næstformand) orienterer om Politikkonference

Marie (Formand) følger op med, at Aarhus er vært for politikkonference til næste forår

Pause 19.20-19.25
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4. Meddelelser

4.1 Forretningsudvalget (O)

Laura (FU) orienterer om, at aktivistisk koordinator er ved at falde på plads, så man kan

lave nogle fede kampagner og give Studenterrådet noget synlighed på AU

Marie (Formand) orienterer videre om forretningsudvalgets arbejde.

4.2 AUPUS (O)

Asbjørn (FU) orienterer om AUPUS

4.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 9)

Naja (Artsrådet) stiller Lasse op in absentia

Jes (FU) stiller op

De er begge valgt ind

4.3 LUPUS (O)

Jonathan (Artsrådet) orienterer om LUPUS

4.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 10)

Erik (Sigma) stiller op

Han er valgt ind

4.4 IC (O)

Laura (FU) orienterer om international committee

4.4.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 11)

Marie-Louise (SJUS) stiller op

Hun er valgt ind

4.5 Fagrådsrunde (O)

Fagrådene orienterer om deres arbejde

4.6 Andre (O)

19:25-19:50
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4.6.1 Forretningsordner (Bilag 12,13,14,15,16,17)

Der er ingen kommentarer til forretningsorderne

5. Evt.

Laura (FU) reklamerer for Circle U leder efter hænder til interview. Man skal være meget

velkommen til at kontakte Laura, hvis det lyder spændende

Asbjørn (FU) orienterer om, at der har været overenskomstforhandlinger i

Studenteransattes landsforbund. Hvis man kender nogle studentermedhjælpere, der gerne

vil skabe en lokalafdeling, må man gerne kontakte Asbjørn

Derudover gør Aarhus Universitetssport igang med at lave en masse arrangementer.

Endelig støt op om dem

Alexander (Chefdirigent) bemærker, at man altid er velkommen til at tage kontakt til

dirigentinstitutionen, hvis man har nogle gode idéer til fællesrådsmøder. Derudover er

man i gang med at revidere maillisterne.

19:50-19:55

6. Mødeevaluering (uden for referat) 19:55-20:00
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Bilag 2: Indsuppleringen til Dirigentinstitutionen

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.

I den nuværende Dirigentinstitutionen er vi meget optaget af at give ejerskabet tilbage til Fællesrådet, som
bestemmer hvilke emner og temaer, som de finder interessant og relevant. Ligeledes sætte rammerne for
Fællesrådsmøderne, som skal være et sted hvor man tør rejse os op, og sige sin meninger og bekymringer,
uanset hvor mange der er enig eller uenig.
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Har du nogen spørgsmål til posterne eller arbejdet i Dirigentinstitutionen er du velkommen til at kontakte de
nuværende dirigenter:

Alexander Estrup, Chefdirigent
alexander@sr.au.dk

Stine Munkholm Jespersen, 1. Dirigent
stine@sr.au.dk
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Bilag 3: Indsuppleringen til Forretningsudvalget

Forretningsudvalget varetager Studenterrådets organisatoriske og politiske ledelse. Udvalget består af op til
syv medlemmer, herunder en formand, en næstformand og op til fem menige medlemmer.

Om Forretningsudvalget
Som den daglige ledelse af Studenterrådet er det Forretningsudvalget opgave at sikre udførelsen, at de
aktiviteter Fællesrådet ønsker, at Studenterrådet skal varetage. Dette kan være aktiviteter eller emner
vedtaget gennem Studenterrådets arbejdsplan for rådåret eller aktuelle fokusområder.
Forretningsudvalgets arbejde varierer fra år til år, da specifikke strategier og visioner kan ændre sig. Der kan
også opstå situationer, hvor forretningsudvalget bliver nød til at ændre strategi undervejs, da særlige forhold
begrænser den valgte arbejdsplan og vision fra Fællesrådet, eksempelvis COVID-19 situationen. Dog giver
dette mulighed for at udføre andre arbejdsopgaver og aktuelle fokusområder.

Som medlem af Forretningsudvalget får man en unik mulighed for at være ansvarlig for og have indflydelse
på forskellige områder i Studenterrådet. Disse områder strækker sig fra arrangementer, eksempelvis
Studenterrådets Kursusvirksomhed, tæt samarbejde med projektlederne for hhv. Danmarks Største
Fredagsbar og Idrætsdag og Studiemessen. Og til politik i og uden for AU, eksempelvis som udvalgssekretær
for en af de politiskeudvalg under Studenterrådet, til kampagner, sociale aktiviteter, og mindre
arbejdsopgaver, der er beskrevet i arbejdsplanen.
Nogle perioder vil forekomme arbejdstunge afhængigt af ens ansvarsområder, men vi hjælper altid hinanden,
både internt i forretningsvalget men også i resten af Studenterrådet. Derudover har forretningsudvalget et
godt socialt sammenhold, hvor der er plads til at hygge og være seriøs.

Har man spørgsmål eller lignende, kan man henvende sig til Studenterrådets formandskab Marie Vedel Dall
(marie@sr.au.dk ) og Peter Stounbjerg (peter@sr.au.dk ).
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Bilag 4: Opstilling til Menigt medlem af Forretningsudvalget

Kære Fællesråd

Mit navn er Anders Weis Hansen, og jeg stiller endnu engang op som menigt medlem til Studenterrådets
Forretningsudvalg.

For dem af jer som ikke kender mig, så er jeg 24 år, læser statskundskab på 8. semester og er tidligere
medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg. Efter det konstituerende fællesrådsmøde valgte jeg at tage en
pause, men to måneder blev alt hvad jeg kunne klare i denne omgang uden Studenterrådet, jeg er nu klar til at
vende tilbage og endnu engang kaste mig over arbejdet.

Foruden mit sidste år i Forretningsudvalget har jeg brugt over 2,5 år i Statsrådet, hvorfra jeg både har været
valgt til studienævnet, siddet i Statsrådets forretningsudvalg og har været med til at arrangere
stolthedsarrangementet Faglig Dag. I mit seneste år i forretningsudvalget har jeg været sekretær for LUPUS,
samt repræsenteret Studenterrådet i Danske Studerendes Fællesråds Levevilkårspolitiske Udvalg. Jeg har i
flere omgange repræsenteret Studenterrådet overfor Aarhus Kommune, og så var jeg en af de to
valgansvarlige til sidste års universitetsvalg, hvor vi, sammen med alle jer i fagrådene, fik en sand
jordskredssejr, ikke bare til bestyrelsesvalget da vi valgt næsten samtlige kampvalg.

Men når jeg stiller op igen, er det ikke blot fordi jeg savner arbejdet. Det er også fordi, at der er mere arbejde
at lave. Universitetet åbner forhåbentlig op sammen med resten af samfundet til efteråret, og det er her
vigtigt, at Studenterrådet kæmper for foreningslivet på universitetet – og allervigtigst, at SR får genskabt et
tæt forhold til alle jer ude i fagrådene. Uden jer er der ikke et stærkt SR, og det sociale og organisatoriske
aspekt af studenterpolitikken skal genopbygges. Ud over dette glæder jeg mig til at bruge min erfaring til at
kaste mig over det politiske arbejde og kæmpe for de studerendes rettigheder og vilkår - en kamp som under
corona er lige så relevant, som den nogensinde har været før.

Hvis I har nogle spørgsmål til min opstilling, så er I mere end velkomne til at skrive til mig enten på
Facebook, min private mail anders.weis@hotmail.com eller på telefon 20151804.

Med håb om jeres tillid,

Anders Weis Hansen
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Bilag 5: Udkast til Code of Conduct ved Aarhus Universitet

Følgende er udarbejdet af forretningsudvalget på baggrund af Arbejdsplanen for Rådsåret 2021. Code of
Conduct er endvidere inspireret af Studenterrådets personalepolitik, som indeholder afsnit om fagrådsaktvites
rolle, når fagrådsaktive agerer som frivillige på DSFI, Studiemessen mm.

Code of Conducts grundlæggende principper
Code of Conduct udtrykker de principper, som bør gælde mellem frivillige fagrådsaktive i Studenterrådets
arbejde. Code of conduct adskiller sig dermed fra personalepolitikken, som henvender sig til Studenterrådets
medarbejdere og valgte.

Code of conduct består af normer for god opførsel for fagrådsaktive i Studenterrådets arbejde. Normerne
udgør den overordnede ramme for det daglige arbejdsliv på Studenterrådet og gælder for fagrådsaktive.

Code of Conduct gælder for fagrådsaktive og frivilige. Den gælder dermed i udvalgene og i fællesrådet samt
i arbejdet, som er startet af fællesrådet. Den gælder ligeledes til festlige lejligheder, som falder ind under her
fx den årlige udvalgs sommerafslutning. Politiken gælder ikke for fagrådenes eget arbejde. Ligeledes
undtaget er følgende punkter, som er dækket ind af Studenterrådets personalepolitik: Studenterrådets
Forretningsudvalg, bestyrelsesmedlemmer, sekretariat, dirigentinstitution og frivillige, der arbejder for
Studenterrådet under Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, Studiemessen, Studenterlinjen og i
Delfinens redaktion. Der findes dog punkter, hvori FU, bestyrelsesmedlemmer og dirigentinstitution vil være
dækket af dette dokument.

Code of Conduct søges revideret en gang årligt af Fællesrådet.

Normer for det daglige arbejdsliv
Normerne for det daglige arbejdsliv på Studenterrådet ved Aarhus Universitet er, at alle valgte, medarbejdere
og frivillige

● Bidrager til at skabe tillid og åbenhed på alle niveauer
● Udviser gensidig respekt og ordentlighed
● Bidrager til en sammenhængende og samarbejdende organisation
● Har god ledelse og gode kollegiale relationer i hverdagen
● Respekterer balancen mellem arbejds- og privatliv
● Værdsætter mangfoldighed blandt kolleger og samarbejdspartnere

Studenterrådets arbejde med lige muligheder og rettigheder
Studenterrådet ønsker en kultur, hvor alle frivilige og fagrådsaktive kan udfolde og udvikle sig i deres
fagrådsarbejde. Det er derfor Studenterrådets mål at arbejde aktivt med at identificere strukturelle og
kulturelle barrierer, som kan hindre fagrådsaktive og frivillige i at udfolde og udvikle deres fulde potentiale.
Studenterrådet vil løbende holde fokus på sin indsats for at identificere og så vidt muligt fjerne de nævnte
barrierer.
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Fagrådsaktives miljø
Det er Studenterrådets hensigt

● At udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk miljø for alle fagrådsaktive
● At der i arbejdet med miljøet for fagrådsaktive skal være fokus på tillid, trivsel og sikkerhed
● At arbejdet med miljøet for fagrådsaktive skal integreres som en del af dagligdagen på alle

organisatoriske niveauer

Studenterrådet ved Aarhus Universitet ønsker en åben og løbende dialog om fagrådsaktives miljø herunder
forhold vedrørende trivsel, stress og arbejdsbelastning både fysisk og psykisk. Det er op til FU og
Studenterrådets dirigenter at sikre, at det er muligt at deltage i Studenterrådets arbejde som fællesrådsaktiv
uden, at det ødelægger ens balance mellem studiet, studieliv og arbejdet som fagrådsaktiv.

Studenterrådet accepterer ikke sexisme, mobning, chikane, trusler og vold. FU og Dirigenterne har et ansvar
for aktivt og tydeligt at forebygge, identificere og håndtere problemer med sexisme, mobning, chikane,
trusler og vold. Sekretariatslederen er tillidsrepræsentant for fællesrådet og udvalgenes deltager. Dette gælder
også til festlige lejligheder. Det påhviler FU og Dirigentinstitutionen et særligt ansvar for at vise en god vej.
Studenterrådet tager også afstand for enhver brug af magtrelation i forbindelser med udvalgsarbejde,
fællesrådet og i festlige aktiviteter herunder. Det skal altid være muligt at henvende sig, hvis man oplever
problemer hermed.

Det påhviler alle fagrådaktive, der indgår i samarbejder og relationer at agere professionelt og sagligt. Dette
opnås gennem gensidig respekt for hinandens grænser; faglige såvel som personlige.

Studenterrådet lægger fortsat vægt på vigtigheden af en uformel tone mellem forskellige fagrådsaktive. Det
må til altid huskes, at folk er frivillige og ikke er ansatte af Studenterrådet. Derfor er dette dokument snarere
en fælles forståelse for ordentlig opførsel end et egentlig bindende dokument. Studenterrådet ønsker at
studerende fra alle fakulteter og studier føler sig velkomne i Studenterrådets arbejde. Dette gælder både for
fællesrådet og for udvalgene.

Introduktion af nye aktive i fællesrådet
Studenterrådet ved Aarhus Universitet lægger vægt på at give alle nye aktive i fællesrådet og andre udvalg
får en god start.

Det er et fælles ansvar at tage sig godt af nye aktive, men der påhviler FU og Dirigentinstitutionen samt
udvalgsledelserne et særligt ansvar for at informere enhver ny aktiv om Studenterrådet og sikre sig, at nye
bliver godt inkluderet - også socialt.

Repræsentation
Den gode og respektfulde tone forventes deslige i mødet med vores studenterpolitiske modstykker, da vi
sammen gavner det politiske miljø på Aarhus Universitet. Dette gælder for eksempel i valgkampen samt i de
udvalg, hvori der må være repræsentation fra andre studenterpolitiske foreninger.
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Alkoholpolitik
Det er vigtigt, at man i sin rolle som aktiv i Studenterrådets fællesråd og udvalg samt i de mange sociale
arrangementer har mulighed for at være social sammen. Dette betyder også, at alkoholforbrug for mange er
en del af de sociale arrangementer. Dette skal og må ikke begrænses af denne politik. Det er ligeledes fast
tradition for Fællesrådet at give en øl eller drik efter fællesrådsmødet, hvilket ligeledes er tradition i
udvalgene. Dette skal selvfølgelig fortsat være muligt. Vi skal stadig kunne beholde vores uformelle omgang
med hinanden fagligt og socialt. Alkoholforbrug under møder i Studenterrådet skal begrænses til et niveau,
hvor man stadig kan gennemføre mødet. Rygning foregår efter AU’s rygepolitik. Brugen af rusmidler er ikke
tilladt.
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Bilag 6: Oplæg omkring Universitetsvalg

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) afholder et kort oplæg om arbejdet med universitetsvalg. Oplægget vil
indeholde en introduktion til lidt teori inden for feltet samt erfaringer fra andre studenterråd til inspiration.
Oplægget skal ses som inspiration til jeres fortsatte arbejde med det kommende valg.

Agenda

1. Introduktion til DSF
a. En kort introduktion til DSF som organisation.

2. Teori og metode – hvordan når vi vores målgruppe og kommer ud med vores budskab?
a. I får noget teori og metode, som I kan bruge, når I skal planlægge valgkampen og finde

fokus for dette års valgkamp. Det bliver en kort introduktion, som kan skabe grundlag for at
starte arbejdet et sted, da vi ikke har lang tid.
Hvordan når vi studerende, som ikke normalt er i et studenterråd? Skal vi lave en
kommunikationsplan og hvordan? Hvordan skaber vi en troværdig kampagne, der engagerer
og skaber aktiv deltagelse?

3. Eksempler fra valgkampe på andre universiteter til inspiration

Oplægsholdere

Aja Heinze - Udviklingskonsulent
aja@dsfnet.dk

Julie Lindmann - Organisatorisk ansvarlig
julie@dsfnet.dk
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Bilag 7: Valgworkshop

Det forberedende arbejde frem imod det kommende Universitetsvalg til november, er små småt gået i gang.
Valgkommissionen har gennem de sidste par måneder, snakket en del om strategi, kommunikation og
formater. Men når vi som samlet Studenterråd går til fælles valgkamp, skal vi have et fælles grundlag og
mærkesager. Hvilket er derfor vi gennem denne workshop, skal finde ud af hvad vi som Studenterråd skal gå
til valg på.

Valgkampsgrundlaget, er det som beskriver hvad Studenterrådet går til valg på til Universitetsbestyrelsen.
Valgkampsgrundlaget udarbejdes af Valgkommission i samarbejde med bestyrelseskandidaten og de politiske
udvalg. Vi vil dog gerne sikre en bred forankring og inviterer derfor igen Fællesrådet til at bidrage til
arbejdet.

Formatet
Workshoppen vil starte med et kort oplæg fra de siddende Bestyrelsesmedlemmer, omkring arbejdet i
Bestyrelsen samt hvorfor man skal stille op til dette fornemme tillidshverv.

Efterfølgende vil alle blive uddelt i mindre og tilfældige break-out rooms for at brainstorm på problemer,
løsninger, tanker, emner, sætninger eller ord, som med tiden måske kan omsættes til mærkesager. Det
vigtigste for denne brainstorms runde er, at alt kan lade sig gøre og intet er umuligt.

Efter den brede brainstorm, vil alle blive uddelt i fagråds-/fakultetsgrupper, for at udvælge 3 problemer,
løsninger, tanker, emner, sætninger eller ord, for at snævre os mere ind til kernen. Når gruppen har valgt sine
3 ting, skal de kort redegøre hvorfor de har valgt netop denne ting.
Alt materiale / begrundelser vil blive samlet, hvorefter Valgkommissionen vil arbejder vider med alle inputs.

Afslutningsvis vil der blive rundet af i fællesskab.
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Bilag 8: Valg- og Listeforbund

Valgkommissionen skal jf. statutten §37 stk. 3 forelægge forslag til Valg- og listeforbund til godkendes af
Fællesrådet. Dette betyder, at det er op til Fællesrådet at beslutte hvordan Studenterrådet skal opstille til
Universitetsvalget.
Når der refereres til hvordan Studenterrådet skal opstille til Universitetsvalget, drejer dette sig om
opstillingen til Universitetsbestyrelsen. Ved valget til de Akademiske Råd og Studienævn er det op til
fagrådene selv, at beslutte hvordan de finder det mest givende at opstille. I år, skal der ved valget til
Bestyrelsen kun vælges én kandidat for en 1-årig periode.

Opstillingen til Universitetsbestyrelsen kan overordnet ske på to måde og derfor vil Valgkommissionen
bede Fællesrådet om, at vælge hvilken af de to opstillingsformer Studenterrådet skal anvende:

1) Opstilling i et større Valgforbund med spidskandidatlisten samt et antal fagrådslister

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

Ved opstillingsformen med et Valgforbund med fagrådslister vil det være op til fagrådene selv at bestemme
om de opstiller en liste og hvordan den skal sammensættes. Opstillingsformen mister dog lidt sin mening,
hvis kun få fagråd stiller en liste, så dette er værd at tage med i Fællesrådets overvejelse om valget af
opstillingsform. For at en liste kan blive “godkendt” som opstillet, skal listen består af en kandidat og 4
stillere/suppleanter. En stiller eller suppliant kan ikke fremgå på flere lister til sammen organ.

Fordele og Ulemper ved de to opstillingsforme
For at give det bedste grundlag for beslutningen beskrives i det følgende de umiddelbare fordele og ulemper
ved de to opstillingsforme. Listen må ikke anses for udtømmende.

Opstilling i et større valgforbund med spidskandidatlisten samt et antal fagrådslister
Fordele:

- Illustrerer Studenterrådets struktur hvor de forskellige fagråd tilsammen udgør Studenterrådet, og
viser samtidig at Spidskandidaten ikke bliver valgt ind på et personligt mandat men som
repræsentant for Studenterrådet og fagrådene.

- Giver stemmer til Studenterrådet fra studerende som ikke har sat sig videre ind i Universitetsvalget,
men som kender og stoler på deres lokale fagråd og derfor stemmer på dem.

Ulemper:
- Risiko for at gøre valgsystemet uoverskueligt. Valgforbundet kan være mere kompliceret at forklare

samtidig med at valgsystemet rent teknisk/grafisk ikke er super godt og de mange lister kan derfor
virke uoverskueligt. Dog arbejdes der frem imod valget i 2021, på at gøre det grafiske udtryk mere
overskueligt ift. præsentation af organisationer samt billeder af de opstillede kandidater.

- Risiko for at en fagrådsliste ”springer” Valgforbundet, dvs. at hvis en fagrådsliste opnår flere
stemmer end spidskandidatlisen vil det være den øverste kandidat på fagrådslisen som bliver valgt til
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Bestyrelsen. Risikoen for dette er væsentligt mindre når der kun en 1 plads på valg mod de 2
tidligere, men det er stadig vigtigt at der arbejdes for at sikre flest muligt stemmer på
spidskandidatlisten.

- Opstillingsformen har tidligere været underlagt kritik fra vores modstandere til valget, som hævder
den udelukkende anvendes for at skaffe flest mulige stemmer fra uvidende studerende. Vores
modstandere har dog selv anvendt lignende opstillingsformer ved flere lejligheder.

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

- Simpel og overskuelig. Kan være lettere at forklare og valget fremstår mere overskueligt i
valgsystemet (der er dog ingen garanti for at andre ikke opstiller flere lister).

- Ingen risiko for at andre lister ”springer” valgforbundet (der er dog stadig en teoretisk mulighed for
at en suppleant springer listen, men denne er meget lille da listen kan prioriteres, således at
spidskandidaten modtager alle listestemmerne udover sine personlige stemmer).

Ulemper:
- Risiko for at miste stemmer fra studerende som ikke har sat sig ind i Universitetsvalget. Og særligt

risikoen for at miste stemmer til vores modstandere hvis disse ”opstiller lokalt”.
- Gør det sværere at vise ”den lokale tilknytning” til fagråd/det lokale fagmiljø og Studenterrådets

struktur.
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Bilag 9: Aktivistisk koordinator

Retningslinjer for Aktivistisk Koordinator

Hvem kan søge?
Fagråd, Studenterrådets udvalg og Fællesrådet samt Studenterrådets øvrige enheder.

Aktivistisk koordinator støtter:
Kampagner, der har til formål at bedre vilkårene for de almene studerende på Aarhus
Universitet, som beskrevet i Studenterrådet formålsparagraf.

Kampagner der har bred interesse for studerende på Aarhus Universitet. Derudover støtter
Aktivistisk Koordinator andre incitamenter der har til formål at udvide kendskabet til
Studenterrådet og dennes serviceydelser, det værende synlighed eller aktiviteter.

Aktivistisk koordinator støtter ikke:
Opstart, drift eller markedsføring af foreninger lokalt på Aarhus Universitet.
Organisatoriske enheder under Studenterrådet med allerede eksisterende budgetposter, der har
til formål at øge kendskab til og/eller markedsføre denne.

Hvor meget kan man søge?
Da kampagner og generel synlighed kan tage mange former, er der ikke et fast beløb, der kan
søges. Aktivistisk koordinator har beslutningskompetence til at vurdere, hvorvidt det ansøgte
beløb står til mål med den værdi kampagnen måtte give.
Retningslinjer for ansøgning:

- Kontaktinformationer, herunder ansøgers relation til Studenterrådet (fx fagrådsaktiv, udvalgsmedlem
af x-udvalg, etc.)

- Formål med aktiviteten, herunder hvem aktiviteten er henvendt til
- Aktivitetsbeskrivelse
- Hvornår afholdes aktiviteten, hvis fast tidspunkt.
- Beløb der søges om og samlet budget for aktiviteten

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal der senest 7 dage efter aktiviteten afholdes
fremsendes kvittering(er) til kontor@sr.au.dk.

Hvem behandler ansøgningen?
Aktivistisk Koordinator. For råds året 2021: Laura Edelenbos. Ansøgninger sendes til: laura@sr.au.dk
Ved ansøgninger hvor Aktivistisk Koordinator er inhabil, behandles ansøgninger i
Forretningsudvalget.
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Bilag 10: Indsupplering til AUPUS

AUPUS
AUPUS står for ’AU-Politisk Udvalg ved Studenterrådet’. I AUPUS klæder vi bl.a. bestyrelsen på til møder.
Vi agerer bagland for Studenterrådets indvalgte bestyrelsesmedlemmer ved at diskutere og beslutte den
politiske og strategiske retning Studenterrådet tager i bestyrelsen. I AUPUS bliver du som indvalgt i
Akademisk Råd også klædt på til møder. Her kan du søge hjælp, sparring og erfaringsudveksling fra
AUPUS’ medlemmer og andre indvalgte i Akademiske Råd. Sidder du i andre relevante udvalg kan du også
få sparring i AUPUS. AUPUS er for alle som gerne vil have en sans for, hvad der sker på Aarhus Universitet,
men der kan forekomme lukkede punkter kun for indvalgte medlemmer.

Spørgsmål kan rettes til Asbjørn på asbjorn@sr.au.dk eller Hanni på hanna@sr.au.dk
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Bilag 11: Indsupplering til LUPUS

Hvad er LUPUS?
LUPUS er studenterrådets Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet (LUPUS). Vi tegner
altså studenterrådets politik ”udadtil”.

Hvad kan LUPUS? (vi har beføjelse til at…)
● Vedtage politikpapirer – i princippet på alle områder.
● Skrive høringssvar
● 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 i mellem 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.

Spørgsmål kan stilles til Jes på jes@sr.au.dk eller Jonathan på Jonathan@sr.au.dk
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Bilag 12: Indsupplering til IC

The International Committee (IC) is a committee within the Student Council that represents the international
students at Aarhus University. The IC fights for the rights of international students and seeks to ensure that
they will be heard in relevant matters. The IC is a young committee and therefore also seeks to create
visibility and attract more members.

You should run to become a member of the IC, because you will get the opportunity to fight for an important
student group that is often overheard and overlooked.

The IC have three seats reserved for Danish students, while the rest is for international students. Weekly
meetings on Monday from 19-20.

If you have any questions, please do not hesitate to contact the Student Council’s IC secretary for more
information at laura@sr.au.dk.
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