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Tidsplan frem til det konstituerende fællesrådsmøde 

Kære Fællesråd. 
Hermed indkalder den afgående Dirigentinstitution til det konstituerende fællesrådsmøde den 21. februar 
2019. 
 
Det konstituerende møde sætter retningslinjerne for Studenterrådets arbejde i 2019, ligesom en række 
centrale valg vil blive afholdt. Eksempelvis skal Studenterrådets arbejdsplan og årsrapport godkendes, 
ligesom Forretningsudvalget og politiske udvalg skal nedsættes. 
 
Bemærk at det jf. Statuttens Appendiks C er muligt at opstille til personvalg ved at meddele sit 
kandidatur på mødet.  
 
Bemærk: Ændringsforslag til de fremsatte forslag til ændringer af statutten skal være 
Dirigentinstitutionen i hænde senest torsdag den 21. februar kl. 16:15. 
Fagrådenes indstillinger til de fremsatte ændringsforslag bedes ligeledes indsendt senest torsdag den 
21. februar kl. 16:15. 
 
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 19. februar) samt nærmere information om Ny i Fællesrådet sker ved at 
kontakte Alexander Estrup på alexander@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. 
 
Tidsplanen frem til det konstituerende fællesrådsmøde: 
Torsdag den 21. februar 2019 kl. 17:15-22:00 - konstituerende fællesrådsmøde 
 
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   1. dirigent   2. dirigent   
Kristian Klausen  Jonathan Rossen  Esben Andersen   
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Foreløbig dagsorden til det konstituerende fællesrådsmøde d. 21.02.2019 
Torsdag d. 21.02.19 kl. 17.15-22.00, Studenternes Hus, Mødelokale 1 / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

1. Konstituering 

1.1 Optagelse af nye fagråd (O) 

MANGLER 

 

1.2 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2019 (O) (Bilag 1) 

MANGLER  

 

1.3 Valg af stemmetællere (O+B) 

Michael og Emil 

 

1.4 Valg til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 2) 

 

 

1.4.1 Valg af Chefdirigent (Bilag 3) 

Jonathan opstiller som chefdirigent og fortæller om sit kandidatur. 

Tillidsafstemning med enstemmig tillid.  

 

1.4.2 Valg af Førstedirigent 

Mads opstiller som førstedirigent og fortæller om sit kandidatur.  

Mads er valgt pr. akklamation.  

 

1.4.3 Valg af Andendirigent 

Nanna opstiller som førstedirigent og fortæller om sit kandidatur.  

Nanna er valgt pr. akklamation.  

17:15-17:30	

2. Formalia 

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Jonathan (chefdirigent), Mads (førstedirigent), Emil (stemmetæller), Kristian (afgående 

chefdirigent), Esben (statsrådet), Nicholas (økonomi, mandat), Sara (statsrådet, mandat), 

Jannick (ARTS rådet, mandat), Pernille (ARTS rådet, mandat), Tenna (ARTS rådet, 

mandat), Marlene (ARTS rådet, mandat), Anna (ARTS rådet, mandat), Ida (ARTS rådet, 

mandat), Tobias (FU, mandat), Sissel (forkvinde for artsrådet, mandat), Oliver (CC), Mia 

17:30-17:40	
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(CC, mandat), Lea (BFU), (Emil BFU mandat), Kåre (MSFR, mandat), Michael (biologi), 

Louise (ABC, mandat), Alexander (FU, mandat), Krestina (FU), Carina (Formand), Ditte 

(Psyk, mandat), Søren (FU), Erik (FU), Christian (ABC, mandat), Søren (tidligere ABC), 

Niclas (RIA, mandat), Elisa (MOGENS, mandat), Sofie (MOGENS), Ida (MFSR, 

mandat), Line (ARTS rådet, mandat), Maria (ARTS rådet, mandat), Hannah Louise 

(statsrådet), Mille (statsrådet, mandat), Mette (statsrådet) Laura (statsrådet, mandat), 

Nanna (3. dirigent). 

Quorum konstateret. Der kom et ekstra mandat i løbet af mødet, hvorfor man gik fra 23 til 

24. Og endnu et efter aftensmaden. Dog gik der en igen.  

 

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 4) 

Kristian præsenterer forretningsordenen.  

Maria kritisabelt at de ikke kunne nå at stille flere ændringsforslag.  

23 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Vedtaget. 

 

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 29.11.2018 (O+D+B) (Bilag 5) 

23 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Vedtaget. 

 

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

23 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Vedtaget. 

3. Årsrapport og beretning 

3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O) (Bilag 6 - bilag eftersendes) 

Frederik fremlægger årsrapporten 

 

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2018 (O) (Bilag 7) 

Carina beretter om rådsåret 2018 og det politiske arbejde man har gennemført i 2018. 

Samt de kampagner man har haft fokus på. 

 

3.3 Den Kritiske Revisions beretning (O) 

Kåre og Pernille fremlægger kommentarerne fra den kritiske revision. Generelt set ret 

tilfredse med årsrapporten.  

Dog nogle bemærkninger: 

17:40-18:40	
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1. Kampanger	skal	der	bruges	flere	penge	på	
2. Uni	valget.	Ærgerligt	at	de	ikke	blev	brugt	
3. Samlet	resultat:	fedt	at	vi	er	godt	på	vej	til	målsætningen	omkring	

egenkapitalen.		
 

 

3.4 Godkendelse af Studenterrådets årsrapport (O+D+B)  

24 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Vedtaget. 

 

3.5 Godkendelse af Forretningsudvalgets beretning (O+D+B)  

24 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Vedtaget. 

Pause med aftensmad 18:40-19:20	

4. Retningslinjer for rådsåret 2019 

4.1 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2019 (O+D+B) (Bilag 8) 

Krestina præsenterer arbejdsplanen for rådsåret 2019.  

 

Sissel: For meget internt sprog, bl.a. forkortelser. På side 8: uheldig formulering omkring 

at man havde et dårligt valg, da man fx på ARTS havde et godt valg. 

 

Emil: Hvad med EU valget?  

Krestina: Ja, man overvejer en debat, men prioriterer folketingspaneldebatten. 

 

Emil: Kursussektoren – hvad skal der ske med den? 

Alexander: Tre arrangementer i det her semester, bl.a. ift. folketingsvalget. Også 

kasserkurser og stress/det sunde studieliv i samarbejde med AUS. Overvejer et 

samarbejde med Aalborg. 

 

Nanna: Sprogbrug omkring valget. Skyldes det at man har fået færre procentdele af 

stemmerne? 

Søren: Kombination af KS/Frit Forum samarbejde og at vi er gået tilbage. KS havde ikke 

fået mandatet hvis de ikke var gået i valgforbund. 

 

19:20-20:20	



 

 FÆLLESRÅDSMØDE 
 

 

  
 7 

 

Maria: Ændre retorikken ift. hvordan man snakker om valget. Snakke mere om at man 

vandt en plads fremfor den plads man tabte.  

Nanna: Enig med Maria  

Krestina: Enig i at det er noget man skal være opmærksom og ærgerligt hvis retorikken 

fremstår sådan i arbejdsplanen. 

 

25 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Vedtaget. 

4.2 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 9) 

Esben præsenterer kommissorierne for 2019. 

 

AUPUS, LUPUS, KAMPUS og IC alle vedtaget med følgende stemmer: 

25 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. 

 

4.3 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 10) 

Carina fremlægger retningslinjerne for den nye kritiske revision. 

25 stemmer for. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. 

5. Valg 

5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 11) 

Carina beretter om hvad det vil sige at være medlem af FU.  

 

5.1.1 Valg af Studenterrådets Formand (Bilag 12) 

Krestina opstiller som ny formand.  

Tillidsafstemning: 24 stemmer for tillid. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. 

 

5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstformand (Bilag 13) 

Hannah Louise præsenterer sig selv og sit kandidatur. 

Tillidsafstemning: 24 stemmer for tillid. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. 

 

5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg (Bilag 14 

til bilag 18) 

Erik, Lærke (Kåre motiverer for hende), Alexander, Marie (Esben motiverer for hende), 

og Mille stiller op til FU. 

20:20-21:20	
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Tillidsafstemning: 24 stemmer for tillid. 0 stemmer imod. 0 stemmer blankt. Alle fem 

opstillede er valgt.  

 

5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 19) 

Carina præsenterer valgkommissionen og det arbejde der er deri.  

Pernille, Puk, Elisa og Mia er valgt. 

 

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 20) 

Carina, Niclas og Nicholas stiller op og er valgt.  

 

5.4 Valg af 5 medlemmer til Studenterfonden af 1963 (O+B) (Bilag 21) 

Carina præsenterer hvad det omhandler.  

Puk, Niclas, Tenna, Pernille og Anders opstiller og er indstillet.  

 

5.5 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 22) 

Line præsenterer aktivitetspuljen.  

Pernille, Mille og Sofie er valgt. 

 

5.6 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 23) 

AUPUS: 

Sidde op til 14 medlemmer. 

Jannick, Pernille, Marlene, Mille, Maria, Line, Sissel, Michael, Mads og Krestina opstiller 

og er blevet valgt.  

 

LUPUS: 

Sidde op til 12 medlemmer 

Sara, Jannick, Tenna, Laura, Maria, Tobias, Alexander, Carina og Jonathan opstiller og er 

valgt. 

 

KAMPUS: 

Sidde op til 15 medlemmer.  

Jannick, Puk, Erik, Alexander, Jonathan opstiller og er valgt. 
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IC: 

Head of comititee: Jan opstiller og er valgt. 

Jannick, Tenna opstiller og er valgt.  

 

5.7 Skriftlig orientering om tidligere valg, som ikke afholdes i år (O) (Bilag 24) 

Carina udspecificerer om de valg der ikke afholdes i år, som er valg til valgudvalget og 

valg til idrætsudvalget.  

6. Sager til behandling 

6.1 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 25) 

Afstemning for den samlede pakke: 

23 stemmer for. 0 stemmer imod. 1 stemmer blankt. 

 

6.2 Studenterpolitisk Forum (O+D+B) (Bilag 26) 

Valg af emne:  

1. runde	
Karakterer: 13 stemmer for 

Forskningsproducerende undervisning: 12 stemmer for 

Studenterinddragelse: 11 stemmer for 

 

2. runde	
Karakterer: 12 stemmer for 

Forskningsproducerende undervisning: 12 stemmer for 

 

Da det er lige, afgøres det ved lodtrækning: coinflip. 

Karakterskalaen vandt. 

 

Line og Niclas stiller op og de præsenterer begge deres motivation. Line er valgt som 

repræsentant. 

Det anbefales at man afholder workshop i det, så vi får så mange holdninger med som 

muligt. 

21:20-21:40	

7. Meddelelser fra Forretningsudvalget (O) 

7.1 Frivillig på SPOT-festival 

21:40-21:50	
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Tobias fortæller om fagrådshytteturen. 

 

Krestina fortæller om at man kan blive frivillig på SPOT festival i år. 

 

7.2 Politikkonference ved Danske Studerendes Fællesråd 

Krestina fortæller om hvad det vil sige at være med til politikonference. 

8. Evt. 

 

21:50-21:55	

9. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00	

 

  


