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Tidsplan frem til det 5. ordinære fællesrådsmøde 
Kære Fællesråd. 
Hermed kommer den 3. indkaldelse til det femte ordinære fællesrådsmøde d. 22. oktober 2020. 
 
Det generelle tema for dette fællesrådsmøde er stadig det forekommende valg, hvor der nu er kommet bilag!  
SRs klimapolitikpapir skal også op og vende på fællesrådet, og er indsat i sin fulde længde på denne 
udsending. Yderligere nyt på dagsordenen er at FU lægger op til debat omkring ændringer af retningslinjerne 
for aktivitetspuljen.  
Desuden skal Malthe, vores grafiker, starte i praktik hos studenterrådet, og han vil derfor komme forbi og 
fortælle hvad det går ud på. Ud over dette er bilaget, der beskriver ændringsforslaget til KAMPUS, blevet 
opdateret.   
 
Bemærk at det jf. Statuttens Appendiks C er muligt at opstille til personvalg ved at indsende en skriftlig 
opstilling eller ved at meddele sit kandidatur på mødet. 
 
 
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 5. ordinære fællesrådsmøde: 
Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 16:15-20:00 - 5. ordinære fællesrådsmøde 
 
Som altid er I velkomne til at henvende Jer med spørgsmål, forslag, indvendinger eller noget helt andet 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: 
2. dirigent        
Morten Engsvang    
dirigent@sr.au.dk   
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Foreløbig dagsorden til 5. ordinære Fællesrådsmøde d. 22.10.2020 
Torsdag d. 22.10.20 kl. 16:15-19:20, Richard Mortensen Stuen / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

1. Formalia 
1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 
 
Morten (2. dirigent, fungerende Chefdirigent), Bjørn (Sekretariatsleder), Malthe 
(Grafiker), Anders (Statsrådet) M, Laura (Statsrådet) M, Mathias (Oceonrådet) M, Malte 
(Sigma) M, Jesper (Sigma) M, Asbjørn (FU), Olivia (Medicinerrådet) M, Anders 
(Medicinerrådet) M, Malene (Arts) M, Jonathan (Arts) M, Mikkel (Jurarådet) M, 
Alexander (FU), Sofie (FU/MoGens) M, Stine (SJUS) M, Carla (Psykrådet) M, Mathias 
(CC) M, Ditte (Arts) M, Erik (FU), Peter (FU), Anders (FU), Marie (FU), Hanni 
(Bestyrelsesmedlem), Peter (RIA) M, Puk (Arts) M, Katrine (Arts) M, Maria (Arts) M, 
Erik (Sigma) M.  
 
Der er quorom.  
 
1.2 Godkendelse af referat - 4. ordinære fællesrådsmøde d. 17.09.2019 (O+D+B)  
(Bilag 1) 
 
Referatet er godkendt  
 
1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 
 
Dagsordenen er godkendt  

16:15-16:25	

2. Sager til behandling I 
2.1 Introduktion af praktikant (O) 
 
Malthe orienterer om sin praktik i Studenterrådet. Han kommer til at undersøge 
fagrådenes placering på AU, Studenterrådets kommunikation med fagrådene samt, 
hvordan man kan styrke fagrådene til gavn for den almene studerende på Aarhus 
Universitet.  
 
2.2 Politikkonferencen (O) 
 
Peter (FU) orienterer om politikkonferencen  
 
Første møde er onsdag d. 28. kl. 16:00, hvis man er interesseret.   
 
Jonathan bemærker, at det ”faktisk er dyrere at blive hjemme”.  
 
Der spørges ind til pladser. 
Det svares, at vi selv bestemmer mængden af pladser dog med forbehold for corona.  

16:25-17:45	
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2.3 Ændringsforslag til aktivitetspuljens retningslinjer (bilag 4 og bilag 5) (D+B) 
 
Sofie (FU) orienterer om aktivitetspuljen.  
 
Hun fortæller endvidere om grundlaget for ændringsforslag samt tilføjelser. 
 
Der spørges ind til, om der blot skal være én, der svarer. 
 
Der svares, at der mindst skal være to medlemmer.  
 
Der stemmes, og forslaget er vedtaget.   
 
2.4 Universitetsvalget 2020 (O+D+B) 
 
Sofie og Anders (FU) er Studenterrådets valgansvarlige og orienterer om 
universitetsvalget indtil nu.  
 
Sofie orienterer om valgbudgettet. Man har budgetteret meget ligesom sidste år. Man har 
dog brugt flere penge på plakater, og der er derudover afsat midler til værnemidler og 
øvrigt PR som supplement til den manglende fysiske tilstedeværelse.  
 
Bemærk der er frist for indsending af kandidatlister i morgen fredag d. 23. kl. 12:00. 
 
Der spørges ind til ressourcer til værnemidler. 
 
Der svares, at man stadig er i dialog med AU samt KS og Frit Forum i forhold til at få sat 
værnemidler til rådighed fra AU. Alt er dog stadig meget tentativt, da situationen konstant 
udvikler sig.  
 
Anders (FU) orienterer videre, at plakatstormen er forløbet meget stille og roligt.  
 
Der spørges ind til, om det er muligt at få flere plakater.  
 
Der svares, at der stadig er plakater til rådighed, og der er mulighed for at printe flere.  
 
Der spørges ind til midler afsat til Facebook.  
 
Man opfordres til at undersøge muligheden for at søge midler i fagrådspuljen.  
Der orienteres videre om, at man kan tænke i alternativer, da corona-restriktionerne 
begrænser den fysiske aktivitet. Forventningen er stadig, at man kan have fysiske boder.  
 
Der spørges ind til, hvilke alternativer man har tænkt sig fra de valgansvarliges side.  
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Der svares, at man fortsat sigter mod et mere eller mindre normalt universitetsvalg. Det er 
muligt at rykke rundt på midlerne, hvis man begrænses yderligere. Det kan være øget 
online tilstedeværelse. Det bemærkes dog, at der er grænser for, hvor mange penge man 
kan bruge online. Gode idéer fra fagrådene er altid velkomne!  
 
Puk og Maria (Arts) foreslår, at man eventuelt kan tænke i at rykke valgboderne udenfor.  
 
Der spørges ind til kaffe, og hvad man gør, hvis man ikke må servere kaffe. Det kan være 
en mulighed, at man kontakter kantinerne for at lave et alternativ.   
 
Talerlisten rundes af, af hensyn til tidsplanen.  
 
2.4.1 Valgkampsgrundlag (bilag 11,12 og 13) 
 
Anders (FU) orienterer om processen med valgkampsgrundlaget. 
 
Man erkender, at processen har været forhastet.  
 
Jonathan bemærker indledningsvis, at det oprindelige valgkampsgrundlag er blevet 
ændret, da man skrev det før corona. Krisen har givet nye perspektiver såsom trivsel og 
kommunikation.  
 
Erik og Jonathan præsenterer valgkampsgrundlaget.  
 
Det bemærkes afsluttende, at det oprindelige grundlag indebar fokus på 
studenterdemokrati. Man mener, at studenterdemokrati er en del af Studenterrådets 
praksis og virke, hvorfor det ikke vurderes til at være et konkret nok emne at gå til valg 
på.  
 
Der åbnes op for spørgsmål.  
 
Erik (Sigma), Der spørges ind til punktet trivsel, og hvad der menes med diversitet i AU’s 
medarbejdere 
 
Jonathan, Der svares, at diversitet skal forstås ikke blot som køn, men som et overordnet 
begreb, der også dækker nationalitet, faglighed, baggrund, etc.  
 
Erik (Sigma), Der argumenteres for, at mange studerende kan misforstå, hvad der menes 
på diversitet.  
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Jonathan, Der svares, at det må være op til fagrådene at mangfoldiggøre begrebet, så 
fokus ikke blot er på køn. Man ønsker at benytte sig af et begreb, der er lidt bedre, end det 
AU bruger.    
 
Der stemmes.  
 
Valgkampsgrundlaget er godkendt.  
 
Der er to, der stemmer blankt.  
 
Peter (FU) opfordrer til, at man klapper, og der klappes.  
 
2.4.2 Valgbudget (bilag 2) 
 
Se 2.4.  

3. Pause 17:45-17:55	

4. Sager til behandling II 
4.1 Indstilling til omstilling af KAMPUS(bilag 3) (D+B) 
 
Erik (FU) orienterer om indstilling.  
 
Det bemærkes, at indstillingen hovedsageligt bygger på manglende engagement samt 
interne kræfter til at afholde kampagnerne.  
 
Herefter gennemgås løsningsforslag 1 og 2.  
 
Der åbnes for diskussion.  
 
Der spørges ind til, hvordan koordinatoren skal udpeges. 
 
Marie (FU) svarer, at Forretningsudvalget kort efter konstitueringen fordeler 
arbejdsopgaver internt. Koordinatoren ville være én af disse opgaver. 
 
Der spørges ind til, hvor man kan søge kampagnemidler som fagråd. 
 
Erik (FU) svarer, at koordinatoren forvalter de midlerne, hvorigennem man koordinerer 
brugen af ressourcer.  
 
Han bemærker yderligere, at KAMPUS ikke lukker øjeblikkeligt, men bliver udfaset 
langsomt.  
 

17:55-18:50	
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Asbjørn (FU) bemærker, at det er vigtigt, at man husker KAMPUS, således udvalget kan 
startes op igen, hvis behovet opstår.  
 
Puk (Arts) beder om en summepause på fem minutter. Erik (FU) orienterer om 
beslutningsprocessen. Først stemmes der om, hvorvidt KAMPUS skal nedlægges i sin 
nuværende form. Herefter stemmer man om forslagene.  
 
Der stemmes om, hvorvidt KAMPUS skal nedlægges i sin nuværende form  
 
KAMPUS nedlægges  
 
Der stemmes om løsningsforslagene 
 
Løsningsforslag 2 er vedtaget med bemærkninger fra Arts  
 
Det bemærkes, at løsning 2 centraliserer en stor budgetpulje på få hænder, hvorfor man 
gerne ser, at der budgetteres separat for at skabe transparens. På den måde kan Fællesrådet 
løbende holde øje med pengene.   
 
4.2 Vedtagelse af studenterrådets klimapolitikpapir (bilag 10) (D+B) 
 
Anders (FU) og Peter (FU) orienterer på vegne af henholdsvis LUPUS og AUPUS. Begge 
udvalg har sideløbende arbejdet med klimapapiret for herefter at skrive et samlet papir.  
 
Der åbnes for diskussion.   
 
Stine (SJUS) bemærker, at der er undervisning på Foulum  
 
Puk (Arts) er nysgerrig på samarbejdet med Aarhus kommune og vil gerne høre, hvorvidt 
man undersøger muligheden at arbejde sammen med kommunerne, hvor AU’s øvrige 
bygninger ligger  
 
Marie (FU) svarer, at man har undersøgt muligheden, men givet arbejdsbyrdens størrelse 
vurderes det ikke, at man har kræfter til det endnu. Yderligere bemærkes det, at man taler 
med DSF om arbejdet med kommunerne.  
 
Malte (Sigma) spørger ind til det økonomiske perspektiv 
 
Peter (FU) svarer, at man presser på ift. universitetets ageren på området. Det bemærkes 
videre, at det ikke vurderes at være Studenterrådets opgave at finde pengene. Marie (FU) 
uddyber, at politikpapiret gerne må være visionært. Det praktiske kommer bagefter  
 
Peter (FU) fortsætter med, at man kan fokusere på det økonomiske gevinster.  
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Erik (Sigma) vil gerne have bekræftet, at AU kører på 100% ren energi.  
 
Marie (FU) bekræfter, at man kører på 100% vindenergi. Fællesrådet er forbløffet. 
 
Mathias (Oceon) spørger ind til udfordringen med behovet for at købe bøger.  
 
Peter (FU) svarer, at det vurderes til at være en studienævnskompetence.  
 
Anders (FU) tilføjer, at Studenterrådet gerne vil være varsomme med at pådutte de enkelte 
fagråd sådanne krav.  
 
Peter (FU) tilføjer, at man gerne vil give fagrådene muligheden for at træffe beslutningen 
lokalt. 
 
Laura (Statsrådet) spørger ind til DSF’s holdning til klima. 
 
Marie (FU) svarer, at den er et tilvalg, og dermed ikke en holdning, man er tvunget til at 
tilslutte sig.   
 
Jonathan (Arts) bemærker, at meget forskning afhænger af forskeres mulighed for at rejse 
internationalt. Det kan begrænse deres faglighed, hvilket ikke er vores gebet.  
 
Puk (Arts) bemærker, at man kan lave kompendier ”on demand”.  
 
Olivia (Medicinerrådet) spørger ind til processen med at vedtage papiret, da der er 
kommet et halvt ændringsforslag.  
 
Der svares, at hvis Fællesrådet ønsker, at papiret vedtages og åbnes op igen til næste 
fællesrådsmøde, således man har tid til at skrive ændringsforslaget, er LUPUS og AUPUS 
naturligvis meget lydhøre.  
 
Der stemmes om, hvorvidt man kan godkende papiret  
 
Klimapapiret er vedtaget med ændringer til næste fællesrådsmøde.  
 
Der hersker en smule forvirring om den videre beslutningsproces. Man tager derfor en 
taktisk pause.  
 
Det bemærkes, at LUPUS og AUPUS har kompetence til selv at komme med mindre 
ændringer.  
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Der stemmes om, hvorvidt det selv er fagrådene, der skal tage stilling til, om der skal 
laves tilføjelser.  
12 for  
 
6 imod  
 
2 blanke      
 
Det vedtages, at fagrådene selv skal sende ændringsforslag.  
 
Marie (FU) bemærker, at LUPUS og AUPUS laver ændringsforslag til 1. udsending, så 
man har mulighed for at tage stilling til deres bud. Deadline for fagrådenes forslag er 2. 
udsending.  
 
4.3 Opstilling til Dirigentinstitutionen (bilag 6) (B) 
 
Morten (2. dirigent) orienterer om dirigentinstitutionen.  
  
Der er ingen opstillinger, men man opfordres kraftigt til at vende det med baglandet 

5. Meddelelser 
5.1 Forretningsudvalget (O) 
 
Marie (FU) orienterer  
 
Man fokuserer på coronahåndtering herunder eksamensafvikling og foråret 2021  
 
Man oplever en stigende tendens til, at man kontaktes fra alle mulige steder på AU, 
hvilket er super fedt. Man gør sit bedste forsøg på at sende dem videre.  
 
Forretningsudvalgsåret lakker mod enden, og man er derfor velkommen til at kontakte FU 
for at høre mere om arbejdet i FU.  
 
Man arbejder meget international  
 
TUSIND TAK til alle for støtteerklæringerne til lempelsen af fremdriftsreglerne.  
 
Erik (Sigma) spørger ind til, hvor mange underskrifter man har indtil videre.  
 
Svaret er 58 
 
Malene (Arts) og Marie (FU) arbejder med at skabe fokus på studerende med 
funktionsnedsættelser. Man er meget velkommen til at joine.  

18:50-19:10	
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Man fokuseret på, hvad der gør en god studiestart i samarbejde med rektoratet. Man søger 
midler, der kan være med til at uddanne tutorer på en hensigtsmæssig måde med fokus på, 
sexisme, beredskab, førstehjælp og tillid.   
 
Der arbejdes med trivsel på sekretariatet, hvor man har to nye medarbejdere, der er i fuld 
gang.  
 
Sidst opfordres man til at bruge FU og sekretariatet under valgkampen, og man må 
selvfølgelig gerne følge og ”like” opslag på facebook.  
 
5.2 AUPUS (O)  
 
Ditte (Arts) orienterer om LUPUS  
 
Man har i den seneste tid arbejdet med klima, valgkampsgrundlag og fremdriftsindstilling 
til universitetsledelsen. Man har derudover arbejdet med Peer-feedback og sexisme. Sidst 
men ikke mindst har man haft virtuelt møde med prorektor Berit Eika.  
 
5.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (bilag 7) 
 
Der er to opstillinger, Laura (Statsrådet) og Jonathan (Arts). 
 
De vælges ind.  
 
5.3 KAMPUS (O) 
 
Erik (FU) orienterer om KAMPUS’ arbejde 
 
Man har arbejdet med en coronasikker valgkamp samt julekalenderen. Derudover skal 
man til at se på omlægningen  
 
5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (bilag 8) 
 
Der er ingen opstillinger  
 
5.4 LUPUS (O)  
 
Anders (FU) orienterer om LUPUS  
 
Man har for vane at lægge sine møder lige før bestyrelsesmøder i DSF. Herved giver man 
Studenterrådets repræsentanter mandat.  
 



 

 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

 

  
 12 

 

5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (bilag 9) 
Der er ingen opstillinger  
 
International Committee orienterer om deres arbejde ved Sofie (FU).  
 
Man er i gang med at undersøge, hvilke udfordringer og behov de internationale 
studerende.  
 
Der tillades, at man indsupplerer medlemmer 
 
Der er ingen opstillinger   
 
5.5 Fagrådsrunden (O) 
 
Fagrådene orienterer  
 
5.6 Andre (O) 
 
Asbjørn (FU) beretter, at idræt er begyndt at flytte op til universitetsbyen. Man render ind 
i nogle problemer, da man blandt andet mangler stadion og svømmehal inde i midtbyen.  
 
Der spørges ind til, om man taler om at starte et fagråd på idræt. 
 
Forretningsudvalget taler om det, men vurderingen er, at der ikke er den helt store 
opbakning på nuværende tidspunkt.  

6. Evt. 
 
Peter (FU) tilmelding til Politik konference sker onsdag d. 28. oktober 2020 
 
30. – 31. januar 2021 forventer man at afholde opkvalificerende weekend på Sandbjerg  
 
Malthe (Grafiker) spørger ind til, hvor mange fagråd, der var repræsenteret til mødet.  
 
Der var 11.   

19:10-19:15	

7. Mødeevaluering (uden for referat) 19:15-19:20	

  


