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Tidsplan frem til det første ordinære fællesrådsmøde 

Kære Fællesråd. 
Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til første ordinære fællesrådsmøde d. 4. april 2019. 
 
Med tredje udsending følger den foreløbige dagsorden samt referatet for det konstituerende fællesrådsmøde 
den 21.02.2019, samt præsentation af en aktivitet ved KAMPUS. Vi vil på fællesrådsmødet diskutere og 
behandle emner som sponsorater på DSFI, grønne initiativer i Studenterrådet og blandt fagråd, samt have en 
fælles erfaringsudveksling omkring sponsorater for vores foreninger. 
 
Der vil ligeledes være indsupplering til de politiske udvalg i Studenterrådet.  
 
Bemærk at det jf. Statuttens Appendiks C er muligt at opstille til de politiske udvalg ved at indsende 
en skriftlig opstilling eller ved at meddele sit kandidatur på mødet.  
 
Før fællesrådsmødet vil der være mulighed for at deltage i Ny i Fællesrådet. Ny i Fællesrådet er en 
formidabel mulighed for at blive introduceret til de mange muligheder, hvorved du eller dit fagråd kan få 
hjælp af-/hjælpe Studenterrådet.  
 
Tilmelding (inden tirsdag den 2. april) samt nærmere information om Ny i Fællesrådet sker ved at 
kontakte Marie og Mille på marie@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, og det er i Dirigentens sinde, at sørge for 
så lige mulighed for at præge fællesrådsmødernes indhold for alle medlemmer af Studenterrådet ved Aarhus 
Universitet. 
 
Tidsplanen frem til det første ordinære fællesrådsmøde: 
Torsdag den 21.03.2019 - Anden udsending 
Torsdag den 28.03.2019 - Tredje udsending 
Torsdag den 05.04.2019 kl. 19.15 - 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 
Jonathan S. Rossen   Mads H. Jørgensen        Nanna Winther 
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Foreløbig dagsorden til 1. ordinære Fællesrådsmøde d. 04.04.2019 
Torsdag d. 04.04.19 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) 

Jonathan (dirigent), Mads (1. dirigent),  Krestina (formand), Holger (DSFI projektleder, 

ikke mandat), Nicholas (Økonomi), Mille (statsrådet), Laura (statsrådet), Marie (FU, ikke 

mandat), Nicklas (RIA), Sofie (ikke mandat), Viktor (RIA), Lasse (RIA),  Lea (BFU, ikke 

mandat), Emil (BFU), Karoline (BFU), Charlotte (BFU), Michael (MOGENS, ikke 

mandat), Kåre (MSFR), Lærke (FU, ikke mandat), Rasmus (MFSR), Ida (MFSR), Anders 

(RIA, ikke mandat), Mads (RIA), Thomas (MOGENS, ikke mandat), Elisa (MOGENS), 

Tine (CC), Gostas (Psyk ikke mandat), Tine (psykrået) Simone (psykrådet), Karla (psyk 

ikke mandat), Louise (ABC), Kristian (ABC), Carina (ARTS rådet), Pernille (ARTS rådet), 

Ditte (ARTS rådet), Ida (ARTS-rådet), Hanna Louise (FU), Erik (FU), Tenna (ARTS 

rådet), Marlene (ARTS rådet), Tobias (ARTS rådet), Sissel (ARTS rådet), Frederik 

(sekretariatsleder, ikke mandat), Nanna (2. dirigent, ikke mandat).  

 

1.2 Godkendelse af referat fra det konstituerende fællesrådsmøde d. 21.02.2019 (O+D+B) 

(Bilag 1) 

Michael: Måske bedre at der ikke står hvor mange der havde tillid men bare om der var 

tillid eller ej. 

 

27 stemmer for. 0 stemmer blankt. 0 stemmer imod. Godkendt. 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

2.2 er strøget fra den nuværende dagsorden. Det bliver taget i pausen i stedet hvor man kan 

komme med kommentarer. Krestina: det er taget ud af tidsmæssige årsager.  

 

27 stemmer for. 0 stemmer blankt. 0 stemmer imod. Godkendt. 

19:15-19:20 

2. Sager til behandling 

2.1 Sponsorat DSFI (O+D) (Bilag 2) 

 

Holger og Marie fortæller om situationen med sponsorater til DSFI.  

19:20-20:00 



 

 FÆLLESRÅDSMØDE 
 

 

  
 5 

 

Holger: Mange nye ting som ny projektleder, bl.a. forhandlinger med Carlsberg. 

Genbrugskopper i år fra Carlsberg. Projektgruppen er blevet nedsat, hvilket er yderst 

positivt. Omkostningerne er steget, så et behov for flere penge udefra i form af sponsorater. 

Økonomien er stram i år. Mange forhandlinger og det er meget tidskrævende at indgå 

samarbejder. Både snak med Magistrene, Stimorol, Djurslands Bank og flere andre, hvor 

dialogen dog ikke er så fremskredende med i forhandlingerne. 

 

Ditte: Husk også at tilgodese de studerendes interesser, fx i forhold til Stimorol.  

Holger: Det er vi også opmærksomme på, men økonomien er stram.  

Michael: Meget i lig med det Ditte sagde. Stimorol og AU har et mindre godt forhold.  

Holger: Sponsoraterne skal også godkendes af AU.  

Sissel: Ros for at det bliver lagt frem på fællesrådsmødet. Dog kunne man godt have gjort 

mere klart hvad man skulle med punktet.  

Holger: Svær proces, men nu må vi se hvor meget vi lander. Vi håber at lande på 100.000,- 

som en realistisk mulighed.  

Niklas: Hvad hvis man ikke får noget ind? Reviderer man budgettet? 

Holger: Ja, og vi holder selvfølgelig DSFI uanset hvad. Der kan spares både på 

dankortterminaler og musikken, hvis nødvendigt.  

Krestina: DSFI afholdes uagtet af om man finder de ekstra penge.  

Holger: Formålet med DSFI er ikke at være kommercielle, men at det skal løbe rundt. Har 

også afvist tilbud der ville give os større indtægt, men som ville gøre det dyrere for de 

studerende.  

 

2.2 Grønne initiativer (O+D) 

 

Udgået.  

 

2.3 Retningslinjer for sponsorater for foreninger (O+D) (Bilag 3)  

 

Lasse fra RIA præsenterer punktet: 

- Nye regler omkring sponsoraftaler. Problemer med eksklusiv aftale under rusuger 

på BSS. Rektor har derfor sat nogle regler for hvordan sponsoraftaler skal indgås. 

Alle aftaler skal nu underskrives af AU, og da man ikke må lave aftaler med fx 
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barer, er pubcrawls i dag umulige at lave. Generelt bureaukratisk og besværligt. 

Interesseret i at vide om det kun er RIA eller også andre fagråd?  

Sissel: ARTS rådet har ikke fået dem tilsendt. Dog er de ramt af ”magistrer”-sagen, men 

ikke haft nogle egentlige konsekvenser. Har snakket med deres prodekan omkring det, og 

interessekonflikt i at AU måske vil understøtte mindre. Men også lidt fedt at AU tager 

ansvar, så længe det ikke får indflydelse på det politiske virke.  

 

Lasse: støtter AU økonomisk? 

Sissel: vi kan søge om det, ja. 

Lasse: vi får ikke på samme måde støtte fra AU, men får støtte andre steder fra. Lukrativ 

aftale med IDA.  

Michael: Kæmpe problem for MOGENS, nu hvor vi ikke må tage på virksomhedsbesøg 

mere. Meget problematisk. 

Nanna: Hvordan har AU ret til at sætte de har krav? Ingen fagråd er jo under AU, men 

skabt af studerende.  

Lasse: Det er RIA også usikre på. Kigget på om vi kan ”bryde fri” fra AU på en måde. Men 

så må man også bryde med tutorforeningerne.  

Nicklas: I nogle studieordninger står der at man skal have eksterne lektorer ude og fortælle 

om produkter, hvor de studerende ikke har mulighed for at sige nej til dette. Måske det 

bliver noget standard som gælder på hele AU 

Lea: Meget oplagt sted at nævne det højere op ift. opsplitningen af ST. 

Lasse: Hvis andre fagråd oplever noget lignende, så kontakt meget gerne RIA.  

3. Pause 20:00-20:10 

4. Aktivitet ved KAMPUS (Bilag 4) 

 

Erik præsenterer den aktivitet som KAMPUS har lavet.  

Pernille fortæller om hvad det vil sige at være frivillig og hendes oplevelser. 

Laura fortæller ligeledes om hendes oplevelser med frivillighed. 

Carina fortæller omkring det mere ”tekniske” omkring frivillighed. Fokus på hvorfor folk 

bliver frivillige samt hvilke roller der er ift. frivillighed. 

 

20:10-21:10 
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5. Meddelelser 

     3.1 Forretningsudvalget (O)  

 

Krestina: Opdatering på hvad FU går og laver. Fx PK, som Studenterrådet var til i 

weekenden. Undersøgelse omkring bæredygtighed på universiteterne. Der bliver også sendt 

information ud omkring studielivsprojekter. Internationaliserings arrangement som 

afholdes sammen med RUC og AAU d. 27 april på RUC. 

 

     3.2 AUPUS (O)  

 

Ditte fortæller om arbejdet i AUPUS. 

 

     3.2.1 Indsupplering til AUPUS (Bilag 5) 

 

Fire ledige pladser i AUPUS. 

 

 

     3.3 KAMPUS (O) 

 

Erik fortæller om arbejdet i KAMPUS. Næste møde onsdag d. 8 maj.  

 

     3.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 6) 

 

Seks ledige pladser i KAMPUS. 

 

     3.4 LUPUS (O)  

 

Tobias fortæller om arbejdet i LUPUS. 

 

     3.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 7) 

 

Seks ledige pladser. Hanni, Marlene og Ditte valgt til LUPUS. 

 

21:10-21:50 
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     3.5 IC (O) 

 

Lærke fortæller om arbejdet i IC.  

 

     3.5.1 Indsupplering til International Committee (B) 

Ingen nye valgt. 

 

     3.6 Fagrådsrunden (O) 

ABC: Skal i gang med at hverve nye medlemmer efter sommer. Overvejer navneskift. 

ARTS rådet: Nye FU. Afholdt studienævnsaften. Stormøde omkring ARTS festival – 

festivalen udskudt til september. 

BFU: Det går rigtig godt i BFU. Nyt mødelokale pga. pladsmangel. God opbakning fra de 

nye studerende. Fokus på opdelingen af ST med stormøde. 

CC: Fuldt konstitueret og tre nye ind i bestyrelsen. God aktivitet. 

MFSR: Konstituering. Et ekstra medlem. Refresh i image. Skrevet OMNIBUS artikel. 

MOGENS: Afholdt talks som noget nyt. Brætspilsaften. I april afholder man sportsdag alt 

efter hvordan vejret bliver. Virksomhedsbesøg. Den gyldne pegepind awards. 

OECON: Konstituering. Både nye og gamle. Afholder OECON aften ugen efter.  

PSYK: Næsten et helt nyt FU. Stormøde d. 30 april.  

RIA: Konstituering. 9 medlemmer og 3 suppleanter. Vil gerne blive endnu bedre til at 

afholde arrangementer. Klagedag. Vil indlede dialog med ledelsen om hvordan 

foreningslivet kan blive bedre. 

Statsrådet: Brokkedag. To fra Statsrådet afsted til PK. Pubquiz. 

 

     3.7 Andre 

 

 

     3.8.1 Dirigentinstitutionens forretningsorden (Bilag 8 ) 

 

 

     3.8.2 Forretningsordner for de politiske udvalg (Bilag 9-12) 

 


