
 
Dagsorden til det 2. Ordinære Fællesrådsmøde d. 06.05.2021 
Torsdag d. 06.05.21 kl. 17:15-20:15, Sted: Online (Zoom) / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Alexander (Chefdirigent), Julie (DSF), Amalie (Artsrådet) M, Anders (Medicinerrådet) 

M, Anders W (Statsrådet) M, Carla (Psykrådet) M, Ditte (Artsrådet) M, Erik (Sigma) M, 

Erik (2. dirigent), Frederik OH (MoGenS) M, Freja (Artsrådet) M, Johannes 

(RIA/Haddokks), Jonathan (Artsrådet) M, Kirstine (SJUS) M, Kirstine 

(Sekretariatet/Kommunikationsansvarlig), Lasse (Artsrådet) M, Laura (FU/Statsrådet) M, 

Line (Artsrådet) M, Maja (BFU) M, Malene (Artsrådet) M, Maria B (Artsrådet) M, Marie 

(FU) M, Mike (Artsrådet) M, Mikkel (Bestyrelsesmedlem), Morten (Sigma) M, Naja 

(Artsrådet) M, Olivia (Medicinerrådet) M, Peter (FU), Puk (Artsrådet) M, Stine 

(SJUS/1.dirigent) og Asbjørn (FU).  

Der er quorum med 22 mandater. 

 

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

1) 

Referatet er godkendt uden bemærkninger 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger  

17:15-17:25 

2. Sager til behandling I 

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

Alexander (Chefdirigent) beretter om dirigentinstitutionen 

Erik (Jura) stiller op til dirigentinstitutionen som 2. dirigent og motiverer for sit 

kandidatur 

Der er ingen andre opstillinger 

Erik er valgt pr. akklamation  

Dirigentinstitutionen er nu fuldtallig 

 

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

Marie (FU/Jura) beretter om Forretningsudvalget  

Anders (Statsrådet) stiller op og motiverer sit kandidatur.  

Der stemmes om tillid til indsuppleringen  

Der er tillid, og Anders er valgt pr. akklamation  

17:25-18:15 



Det bemærkes, at det også vil være muligt at stille op til Studenterrådets 

Forretningsudvalg på næste Fællesrådsmøde. Der er fortsat én ledig plads.  

 

2.3 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde (O+D) 

Marie (FU/Jura) beretter.  

Sidste fællesrådsmøde handlede om trivsel med blandt andet oplæg fra HOPE og 

workshops ved to af sekretariatets medarbejdere.  

Man er ikke kommet frem til konkrete initiativer.  

Optag blev diskuteret til Studenterpolitisk forum  

- Jonathan (Artsrådet) supplerer: Diskussionen foregik på baggrund af ændringer 

ved kvote 2 optag og karakterkravet på 6 ved kvote 1. Universitetsledelsen lyttede 

og forstod argumenterne, men vurderede, at tiltagene kan være med til at bidrage 

til en form for nødvendig selektion grundet besparelser. En eventuel regulering af 

kvote 2 arbejdes der med, og man afventer et ministerielt udspil, da 

karakterskalaen er ved at blive revurderet. 

Derudover blev coronapapiret vedtaget, og ligger nu på hjemmesiden. Hjemmesiden er i 

skrivende stund i gang med at blive oversat til engelsk.  

 

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

Peter (FU/Statsrådet) beretter om dokumentet. 

Der åbnes for spørgsmål/diskussion  

Anders (Medicinerrådet) spørger ind til formålet med Code of Conduct. Er det et regelsæt 

eller mere et værdisæt? 

Peter (FU/Statsrådet) svarer, at det er tænkt som en mellemting. Idéen er, at man som 

Fællesråd bliver enige om, hvordan man arbejder sammen og behandler hinanden. Det 

bemærkes, at den tager udgangspunkt i Studenterrådets personalepolitik.  

Jonathan (Artsrådet) spørger ind til, hvor langt den skal række ud? Gælder det også 

fagrådene? Det bemærkes, at dirigentinstitutionen tidligere har fungeret som en slags 

tillidsperson for Fællesrådet, hvilket kan ses som et alternativ til sekretariatslederen, som 

det er formuleret i udkastet. Det nævnes yderligere, at det er et skridt i den rigtige retning.  

Peter (FU/Statsrådet) svarer, at det ikke skal gælde det enkelte fagråd. Det er op til det 

enkelte råd. Det medgives, at sekretariatslederens ansættelsesforhold ikke er uden 

udfordringer, men vurderingen har været, at det er den bedste løsning, da 

dirigentinstitutionen selv lægger under Code of Conduct. Sekretariatslederen er derimod 

bundet er personalepolitikken.  

Der stemmes om udkast til Code of Conduct.  



Det er godkendt.  

 

2.5 Oplæg omkring Universitetsvalg (O) (Bilag 6) 

Julie (DSF) holder oplæg om universitetsvalg.  

Der åbnes for spørgsmål 

Pause 18:15-18:40 

3.  Sager til behandling II 

3.1 Valgworkshop  (O+D) (Bilag 7) 

Mikkel (Bestyrelsesmedlem) orienterer om arbejdet i Aarhus Universitets bestyrelse 

Der åbnes for spørgsmål   

Alexander (Chefdirigent) forklarer den videre proces vedrørende workshop om 

universitetsvalg  

 

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

Alexander (Chefdirigent) orienterer om valgmetoder jf. bilag 8. 

Valgkommissionen indstiller til, at man vælger modellen med valgforbund.  

Jonathan (Artsrådet) hvad skal man som fagråd gøre, hvis man gerne vil stille op i 

Studenterrådets forbund?  

Alexander (Chefdirigent) svarer, at de valgansvarlige vil opstille en spidskandidatliste 

med suppleanter. Man kan komme ind i forbundet med sit eget fagråds navn ved at 

kontakte de valgansvarlige.  

Der stemmes om valgmodellen.  

Valgkommissionens indstilling er vedtaget, og Studenterrådet går derfor på valg med 

valgforbund.  

 

Puk (Artsrådet) spørger ind til, hvorvidt man er opmærksom på, at valget ikke ligger 

oveni akademisk rådsseminar.  

Det er noteret.   

 

3.3 Aktivistisk Koordinator (O) (Bilag 9) 

Laura (FU/Statsrådet) orienterer om retningslinjerne for aktivistisk koordinator. 

Der åbnes for spørgsmål 

 

18:40-19:40 



Det bemærkes, at man er gået i gang med at forberede synlighed under studiestarten 

herunder Studiemessen og Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Hvis man har 

nogle idéer eller input, er man naturligvis velkommen til at tage fat i Laura   

Pause 19.40-19.45 

4. Meddelelser 

4.1 Forretningsudvalget (O) 

Marie (FU) orienterer 

Der er blevet afholdt online Politik Konference. Man håber at kunne afholde et fysisk 

møde til efteråret på DTU. Aarhus afholder det til næste forår. Konkrete datoer bliver 

meldt ud, så snart man ved noget. 

Planlægningen af AU RUN 2021 er påbegyndt i samarbejde med Studenterhus Aarhus. 

Ønsket er at gøre det endnu større i år. 

Der sker rigtig meget på mediefronten med blandet andet afviklingen af kandidat-SU’en 

og udflytningsdebatten. Hvis man har lyst til at involvere sig med læserbreve eller, 

lignende er man altid velkommen. Det forventes, at debatten om udflytning kommer op til 

sommerferien, men man er begyndt at forberede sig. 

Man er begyndt at kigge på 90-års fødselsdagen til næste år.   

Ændringen af valgregler er stadig i fokus.  

Man har indgået et løst samarbejde med CBS i forbindelse med en app, der kan være med 

til at skabe et overblik over de forskellige foreninger på universitetet. Alle begivenheder 

vil forhåbentlig også kunne postes derinde.  

Campus 2.0 er også stadig i fokus, da det berører alle fagområder. Man prøver at være 

med, “hvor det sker”. 

Man prøver at booke lokaler til sommerfest for fagrådene.  

Opmærksomhed på overgangen til BrightSpace. Man opfordres til at råbe vagt i gevær, 

hvis overgangen ikke fungerer lokalt. 

Opfordring til at gøre opmærksom gennem de respektive facebooksider for de mange 

ledige tider for selvtest. Falck har opjusteret testkapaciteten i Nobelparken.  

Genåbningen kommer desværre ikke til at betyde så meget, men man arbejder sammen 

med rektoratet om at lave en mere meningsfuld genåbning for de studerende.  

 

Freja (Artsrådet) spørger ind til om 72 timers-reglen stadig gælder. 

Det går den. 

19:45-20:05 



 

4.2 AUPUS (O) 

Asbjørn (FU) orienterer om AUPUS.  

Maria (Artsrådet) bemærker, at hun stopper i AUPUS, hvor der er tre mandater på bud i 

denne omgang.  

 

4.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 10) 

Anders (FU/Statsrådet) stiller op og vælges ind pr akklamation  

 

4.3 LUPUS (O)  

Jonathan (Artsrådet) orienterer om LUPUS  

 

4.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 11) 

Anders (FU/Statsrådet) stiller op og vælges ind pr akklamation   

 

4.4 IC (O) 

Laura (FU/Statsrådet) orienterer om International Committee 

  

4.4.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 12) 

Der er ingen opstillinger  

 

4.5 Fagrådsrunde (O)  

Fagrådene orienterer  

 

4.6 Andre (O)  

Alexander (Chefdirigent) Hvis man har lyst til fortsat at modtage mails fra dirigenterne på 

sin private mail, skal man kontakte institutionen.  

5. Evt. 20:05-20:10 

6. Mødeevaluering (uden for referat) 20:10-20:15 
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