
Foreløbig dagsorden til det 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) 

Marie (Formand) orienterer om tiden siden konstituerende fællesrådsmøde  

17:25-18:15 



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  

 

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 

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 18:15-18:30 

3.  Sager til behandling II 18:30-19:20 



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 

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 

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  

19:25-19:50 



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)  

 

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  

  

19:50-19:55 



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.  

6. Mødeevaluering (uden for referat) 19:55-20:00 
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