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Tidsplan frem til det 5. Ordinære Fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.

Hermed indkalder Dirigentinstitution til det 5. og sidste Ordinære Fællesrådsmøde i dette rådsår torsdag d.
14. oktober 2021 kl. 19:15 i Mødelokale 2. Fokusområdet for Fællesrådsmødet er "Et internationale
universitet", hvorfor første del af mødet kommer til at fokusere på hvordan man gør et universitet mere
international og åbent for alle. Til dette får vi besøg af Julian Lo Curlo som vil holde et oplæg i samarbejde
med International Committee - IC, som gerne vil holde en workshop. Gennem anden del af mødet, skal den
nye mødekalender for Fællesrådet 2022 godkendes samt Kommossorieudvalget nedsættes.

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.

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,
Alexander Estrup

1. Dirigent
Stine Munkholm Jespersen

2. Dirigent
Erik Poulsen
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FÆLLESRÅDSMØDE

How to Fællesrådsmøde

Som noget nyt, vil vi fra Dirigentinstitutionen gerne afprøve et nyt initiativ, som har til formål at guide jer
gennem den tredje og sidste udsending samt være et brugbart redskab til jeres formøder. Vi kalder det “How
to Fællesrådsmøde”.

Tidligere erfaringer har vist, at ikke alle fagråd eller deltagere har tid til at gennemlæse hele udsendingen
inden et Fællesrådsmøde. Dette kan skyldes spidsbelastninger og travlhed ude hos fagrådene, at man selv er
presset på studiet eller at en 30 siders udsending kan virke uoverskuelig, årsagerne kan være mange. Men
erfaringer har også vist, at vores Fællesrådsmøder bliver mere nyanceret og fyldt med konstruktive
diskussioner og debatter, når alle har forberedt sig.

How to Fællesrådsmøde, har til formål at highlighte nogle bilag i udsendingen, som man forud for et
Fællesrådsmøde skal forsøge at prioriterer. Dermed ikke sagt, at de bilag som ikke bliver highlightet ikke er
vigtige, men dette er for at skabe mere fokus på forbereldese af særligt “beslutnings- og
diskussionspunkterne”. How to Fællesrådsmøde, kan bruges som et redskab til de fagråd eller deltagere, som
ikke kan nå at sætte sig ind i alle bilag på dagsordenen forud for et møde. Dog vil vi fra Dirigentinstitutionen
gerne opfordre alle til prioriterer alle bilag hvis muligt.

Forsøg at prioriterer følgende bilag:
- Bilag 4 - Kommossorieudvalg
- Bilag 5 - Fællesrådets mødekalender 2022
- Bilag 6 - Valgbudget til Universitetsvalget 2021

Bilag 4,
Bilaget omhandler Studenterrådets Kommossorieudvalg samt dens arbejdsopgaver frem imod Det
Konstituerende Fællesrådsmøde.

Bilag 5,
Bilaget omhandler Fællesrådets nye mødekalender for rådsåret 2022.

Bilag 6,
Bilaget omhandler Valgbudgettet for Universitetsvalget 2021.

Bilag 8-10,
Omhandler Studenterrådets politiske udvalg (AUPUS, LUPUS og IC). Bilagene præsenterer udvalgene samt
deres arbejde. Kender man ikke til udvalgene og kunne man have lyst til at bære mandat i et eller flere af
dem, så orienter jer i bilagene for mere information.

Dirigentinstitutionen vil dog fortsat gerne opfordre alle til at prioriterer alle bilag hvis muligt.
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Foreløbig dagsorden til det 5. Ordinære Fællesrådsmøde d. 14.10.2021
Torsdag d. 14.10.21 kl. 19:15-22:00, Sted: Mødelokale 2 / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia

1.1  Navnerunde og konstatering af quorum (O)

1.2  Godkendelse af referat - 4. Ordinære Fællesrådsmøde d. 18.09.2021 (O+D+B) (Bilag

1)

1.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

19:15-19:25

2. Sager til behandling I

2.1 Workshop ved International Committee (Bilag 2)

2.2 Oplæg ved Julian Lo Curlo (Bilag 3)

19:25-20:10

Pause 20:10-20:25

3. Sager til behandling II

3.1 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde (O+D)

3.2 Kommossorieudvalg (O+B) (Bilag 4)

3.3 Fællesrådets mødekalender 2022 (O+D+B) (Bilag 5)

3.4 Valgbudget 2021 (O) (Bilag 6)

20:25-20:50

Pause 20:50-21:00

4. Meddelelser

4.1 Forretningsudvalget (O)

4.2 Aktivistisk koordinator (O)

4.3 Circle U (O) (Bilag 7)

4.3 AUPUS (O)

4.3.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 8)

4.4 LUPUS (O)

4.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 9)

4.5 IC (O)

4.5.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 10)

4.6 Fagrådsrunde (O)

4.7 Andre (O)

21:00-21:50

5. Evt. 21:50-21:55

5



FÆLLESRÅDSMØDE

6. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00
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Bilag 1: Referat - 4. Ordinære Fællesrådsmøde d. 18.09.2021

1. Formalia

1.1  Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Erik (2. dirigent / Jurarådet), William (Oeconrådet) M, Mads (ABC) M, Sofie

(MoGenS) M, Mikkel (Jurarådet) M, Amalie (Psykrådet) M, Carla (Psykrådet) M,

Asbjørn (FU), Jonathan (Artsrådet) M, Malene (Artsrådet) M, Marie (Jurarådet / FU) M,

Olivia (Medicinerrådet) M, Morten (Sigma) M, Anne-Sofie (BFU), Charlotte (BFU) M,

Simon (RIA) M, Frederik (StatsRådet) M, Laura (StatsRådet / FU) M, Peter (StatsRådet

/ FU), Michelle (RIA) M, Anders (StatsRådet / FU), Stine (1. dirigent / SJUS), Jes

(Sigma / FU) M, Kirstine (SJUS) M.

Der stemmes om hvorvidt Medicinerrådet må bærer et ekstra mandat pr. person, ført af

Olivia.

18 for,

0 imod.

Forslaget er vedtaget, hvorfor vi er 19 mandater og er i quorum.

1.2  Godkendelse af referat - 2. Ordinære Fællesrådsmøde d. 06.05.2021 (O+D+B)

(Bilag 1)

Referatet er godkendt uden bemærkninger

1.3 Godkendelse af referat - 3. Ordinære Fællesrådsmøde d. 10.06.2021 (O+D+B)

(Bilag 2)

Referatet er godkendt uden bemærkninger

1.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger

17:15-17:20

2. Sager til behandling I

2.1 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde (O+D)

Marie orienterer. En del udskiftning i sekretariatet. DSFI og Studiemessen er afholdt.

17:20-17:50
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Alle fagråd har været inviteret til en snak med formandskabet / forretningsudvalget om

hvad vi kan bruge hinanden til.

2.2 Studenterrådets Servicestrategi (O+D+B) (Bilag 3)

Peter præsenterer Studenterrådets Servicestrategi. Det er hvilke services Studenterrådet

udbyder, hvilke vilkår disse skal foregå under, og hvad deres formål skal være. Herefter

gennemgås de forskellige services, som er beskrevet.

Jonathan: Hvad sker der, hvis man bryder servicesstrategien? Eksempelvis skulle der

ikke være brugerbetaling på DSFI, hvilket der var i år. Hvad skal det betyde

fremadrettet.

Marie: Servicesstrategien er primært guidelines, hvorfor der ikke er konsekvenser

indskrevet. Uddyber årsagerne til brugerbetaling i årets DSFI.

Olivia: Spørger om eksempel på uundværlig sponsor – Carlsberg nævnes af andre som

eksempel.

Mads: Man kunne indskrive, at specielle vilkår bør gælde i specielle tilfælde, såsom

corona.

Der stemmes om vedtagelsen af servicestrategien:

16 for

3 blanke

0 imod

Servicestrategien 2022-2024 er hermed vedtaget.

2.3 Studenterrådets Valgkampsgrundlag 2021 (O+B) (Bilag 4)

Jonathan orienterer om valgkampsgrundlagets formål og dets indhold. Yderligere er der

mulighed for at opstille som suppleant til bestyrelsen.

William: Roser særligt det første punkt om at sikre foreningers vilkår, særligt i lyset af

Fuglsangs flyt til Campus 2.0. Ift. fysisk undervisning, fint at Studenterrådet mener, at

undervisning skal foregå fysisk, men spørger ind til aspektet om at økonomiske eller

praktiske udfordringer ikke bør føre til online undervisning.

Simon: I nogle tilfælde kan online udnervisning gå godt. Mere tid til lektier.
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Jonathan: De tre elementer spiller sammen. Vigtigt at bestyrelsen ikke prioriterer med

mere online.

Der stemmes om vedtagelse af valgkampsgrundlaget 2021:

16 for

3 blanke

0 imod

Valgkampsgrundlaget 2021 er hermed vedtaget.

2.4 Indsupplering til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 5 + 6)

Asbjørn (FU) orienterer om Forretningsudvalgets virke

Sofie (MoGenS) stiller op og motiverer sit kandidatur.

Ingen andre stiller op, og Sofie er valgt pr. akklamation

2.5 Revidering af Fællesrådets mødekalender (O+B) (Bilag 7)

Erik orienterer om et forslag til det næste Fællesrådsmøde rykkes, da det lige nu ligger i

efterårsferien.

Der stemmes

14 for

5 blankt

0 imod

Fællesrådsmødets mødekalender er dermed revideret.

Pause (Med aftensmad) 17:50-18:10

3. Sager til behandling II

3.1 SR-Socialt udvalg (O+D+B) (Bilag 8)

Peter orienterer om planen bag Sociale Udvalg

Mikkel opstiller

3.2 Evaluering af Studiemessen (O+D) (Bilag 9)

Laura præsenterer om årets Studiemesse og spørger efter kommentarer ift. årets

18:10-18:30
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studiemesse.

Simon: Det var hyggeligt, godt med lykkehjul og mulighed for at møde andre.

Stine: Generelt var der mange mennesker, men også en god stemning. DJ’en som stod

udenfor spillede høj musik efter Lauras smag.

Frederik: Synes det var godt, og at musikerne var et godt indslag. Man kunne godt have

haft en madbod. Som universitetet vokser, så bliver rammen måske for småt. Man kan

snakke om at man er ved at ramme en maks for deltagere i de gældende rammer.

Laura spørger ind til de frivilliges forhold:

Mikkel: Der var godt styr på det, de ansvarlige var dygtige og hurtige til at reagerer på

det. SR-boden gik godt, men der var lidt for mange nittere.

Frederik: God kommunikation, men vagtskemaet skiftede et par gange, hvilket var

problematisk. God oplevelse, man følte altid, at man vidste, hvad man skulle gøre.

Generelt.

Jonathan: Skuffende at vi brugte plastikkrus. Andre boder gav flasker, hvorfor der

alligevel var et glas problem. Dårligt argument med smadrede flasker, det sker ikke. Går

generelt imod SR’s formål .

Asbjørn: Vi er lidt afhængige af leverandørerne, men man kunne godt arbejde på det,

eller have pantstandere.

Stine: Mange skraldespande blev hurtigt fyldt.

Lauras egen evaluering som frivilligansvarlig: Det var svært at hverve frivillige, hvilket

er et problem i mange år. Kun 5 fagråd stillede med frivillige, der var også eksterne.

Studenterrådet vil gerne kunne trække på fagrådene, det er på grund af Fællesrådet at

Studiemessen afholdes. Derfor er det også vigtigt, at fagrådene stiller med frivillige til

disse arrangementer.

Asbjørn: Gør sig gældende til rigtig mange arrangementer som er sanktioneret af

Fællesrådet.

Jonathan: Kritisk pendant. Fagrådene har det ikke super godt lige nu. Vi er vokset meget

de sidste par år. Husk at fagrådene ikke har samme kapacitet de sidste par år.

Begivenhederne har vokset sig store, fagrådene har ikke vokset lige meget.

Laura: Stadig fedt hvis man bare kan finde småt tid.

Carla: Godt at FU har meldt ud i god tid. Psykrådet har dog ikke været klar over hvor

kritisk det har stået til. Det bør man prøve at forklare uddybende, hvor meget man
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mangler kræfterne og hvor stor en betydning det har.

3.3 Studenterpolitisk Forum (O+D+B) (Bilag 10)

Marie orienterer om hvad Studenterpolitisk Forum er. Fællesrådet skal beslutte sig for

hvilket emne Studenterrådet skal tage med, samt hvilken deltager fra Fællesrådet.

Anders (StatsRådet / FU) præsenterer om AUPUS emne: Vilkår for Studenterpolitiske

Repræsentanter

Jonathan (Artsrådet) præsenterer om LUPUS emne: Fremdriftskultur / præstationskultur

Peter (StatsRådet / FU) præsenterer om Forretningsudvalgets emne: Studerende med

funktionsnedsættelser

Ingen spørgsmål, derfor gåes der til afstemning for emne

Vilkår for Studenterpolitiske Repræsentanter: 8

Fremdriftskultur / præstationskultur: 4

Studerende med funktionsnedsættelser: 6

Siden der ikke er ét emne med flertal, så frafalder fremdriftskultur, og der stemmes på

ny.

Vilkår for Studenterpolitiske Repræsentanter: 7

Studerende med funktionsnedsættelser: 11

Studerende med funktionsnedsættelser er derfor valgt som nyt emne.

Stine (1. dirigent / SJUS) opstiller som deltager som kandidat til Studenterpolitisk

Forum på vegne af Fællesrådet

3.4 Vedtagelse af politikpapirer (O+D+B) (Bilag 11 + 12)

Jonathan (Artsrådet) orienterer.

Vi stemmer om vedtagelse af begge politikpapirer.

14 for

5 blankt

0 imod

Politikpapirerne er derved vedtaget.
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4. Meddelelser

4.1 Forretningsudvalget (O)

Marie (Jurarådet / FU) orienterer. Der arbejdes for en studenterombudsmand primært

Mikkel. Der arbejdes på AU Run. Der er trivselsoplæg, som afholdes i september

måned. Asbjørn har lavet et oplæg om lejekontrakter, hvor man kan tage sin lejekontrakt

med.

Peter (StatsRådet / FU) supplerer: Studenterrådet er høringspart for den nye strategiske

rammekontrakt mellem AU og ministeriet.

Marie (Jurarådet / FU) supplerer mere: Kæmpe k(l)agedag i oktober (26. oktober).

Herudover frivilliggala  (27. oktober) for alle de frivillige på AU.

Peter (StatsRådet / FU) supplerer igen: Vi følger udflytningsdagsordenen. Arbejdes på

at skemaer og eksamener kommer ud igen.

Laura (StatsRådet / FU) supplerer med det sidste: Der er universitetsvalg i november.

Fagråd skal til at melde ind med valgskampsansvarlige.

4.2 Aktivistisk koordinator (O)

Laura (StatsRådet / FU) orienterer om hvad der AK er. Man kan søge ind for at få

midler til kampagner.

AK har finansieret midler 20.000 til DSFI og studiemessen. Det er især brugt på

bannere til DSFI og præmier og lodsedler til studiemessen. International Committee har

ydereligere fået midler til synlighed i forlængelse af studiestarten. I år er der altså endnu

brugt en del penge, men der er stadig ~ 32.000 kr. tilbage. Man er derfor velkommen til

at søge midler hvis man har ideer til kampagner.

4.3 Circle U (O) (Bilag 13)

Sofie (MoGenS / FU) orienterer om hvad Cirkel U er. Universitetsalliance mellem 7

europæiske universiteter. CUSU er en studenterorganisation under Cirkel U.

4.3 AUPUS (O)

Anders (StatsRådet / FU) orienterer om AUPUS virke.

4.3.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 14)

Ingen opstillede

18:30-18:50
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4.4 LUPUS (O)

Jonathan (Artsrådet) orienterer om LUPUS virke.

4.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 15)

Ingen opstillede

4.5 IC (O)

Laura (StatsRådet / FU) orienterer om IC’s virke.

4.5.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 16)

Ingen opstillede

4.6 Fagrådsrunde (O)

Stine (1. dirigent / SJUS): SJUS har endelig fået lov til at mødes fysisk. Har fået en del

penge af fakultetet. Har afholdt en ’genstarts-fest’, med rigtig mange deltagere. Gratis

frokost, firkamp, kaffe, kage, spil til fællesarealer, popcornmaskiner, spil. Fest om

aftenen. Det var et mega fedt boost til trivslen. Har snart generalforsamling.

Mikkel (Jurarådet): Alle fagrådene på jura (3 styks) har gået sammen festudvalget for at

lave en valgbar for at få flere til at stemme.

Olivia (MR): De afholder snart en megafed generalforsamling, da de har fundet ud af at

de har en masse penge. En masse ekstra sociale begivenheder.

Frederik (StatsRådet): Afvikler ’Faglig Dag’ lige om lidt med lokale festforening. En

masse debatter hele dagen med efterfølgende reception. Peter (StatsRådet / FU)

supplerer: Der arbejdes på en studenter-whistle blower ordning.

4.7 Andre (O)

5. Evt. 18:50-18:55

Peter (StatsRådet / FU): Studenterrådet giver en øl eller sodavand bagefter, henne

på Studenterrådets gang.

Asbjørn (FU): Minder om at der er mange midler at kunne få til trivsel lige nu fra

AU. Man skal bare søge.
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6. Mødeevaluering (uden for referat) 18:55-19:00
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Bilag 2: Workshop ved International Committee
The International Committee (IC) will host a workshop at the Common Assembly meeting on the 14th of
October, where we will present some of the issues international students face in general at universities and
more specifically Aarhus University. This presentation will lead to a group discussion about which issues are
top priority and solvable, and possibly how to tackle them. We are looking forward to your input and
perspectives"
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Bilag 3: Oplæg ved Julian Lo Curlo
På Fællesrådsmødet vil omdrejningspunktet være “Et Internationalt Universitet”, hvorfor vi får besøg af
Julian Lo Curlo som vil holde et kort oplæg omkring dette emne. Julian har tidligere været en del af Danske
Studerendes Fællesråds Forretningsudvalg, hvor han særligt arbejde med international studerende. I dag er
han ungdoms repræsentant for Danmarks i United Nation. Bilaget eftersendes med senere udsendinger, når
dette er i Dirigentinstitutionens hænder.
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Bilag 4: Kommossorieudvalg
Om Kommissorieudvalget
Statutten foreskriver, at der på sidste ordinære fællesrådsmøde nedsættes et kommissorieudvalg.
Kommissorieudvalget udarbejder forslag til kommissorier til politiske udvalg for det kommende rådsår. At
sidde i Kommissorieudvalget er således en oplagt mulighed for at præge de politiske udvalgs retningslinjer
for det kommende rådsår. Fællesrådets repræsentanter vil få selskab af repræsentanter fra udvalgene m.fl.
hvorfor kendskab til alle udvalg ikke er et krav.
Kommissorieudvalget forventes at udføre sit arbejde i perioden oktober til og med start december

Kommissorieudvalget skal repræsenteres af 3 medlemmer valgt af Fællesrådet fra 3 forskellige
hovedområder.

Statuttens bestemmelser:

§ 31
Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på sidste møde inden næste konstituerende Fællesrådsmøde.
Der vælges følgende medlemmer til Kommissorieudvalget.

● 1 medlem af Dirigentinstitutionen, som agerer formand og står for at lede udvalget og sikre statutten.
Der tilstræbes valg af et erfarent medlem.

● 1 medlem af forretningsudvalget, som agerer i en koordinerende rolle og står for at sikre udvalgets
arbejde. Der tilstræbes valg af et medlem, som har en passende balance mellem erfaring og mulighed
for at genopstille.

● 1 medlem fra hvert af de Politiske udvalg. Disse medlemmer står for at videregive erfaringerne fra
sidste rådsår.

● 3 valgt af Fællesrådet. Disse medlemmer står for at sikre FR’s interesser.
Minimum 3 valgområder skal være repræsenteret i Kommisorieudvalget.

§ 32
Kommissorieudvalget er ansvarlig for at udarbejde forslag til kommissorier for det næste rådsårs ønskede
udvalg samt at sikre kontinuitet i de politiske udvalg, Kommissorieudvalget nedsætter.

Stk. 2
Kommissorier skal minimum indeholde sagsområde, beføjelser, arbejdets omfang samt krav til
sammensætning.
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Bilag 5: Fællesrådets mødekalender for rådsåret 2022
Dirigentinstitutionen indstiller følgende Mødekalender for Fællesrådet 2022 til godkendelse i Fællesrådet
torsdag d. 14. oktober. Datoerne er valgt ud fra sidste års mødekalender samt med den feedback og de
rettelser som Fællesrådet har vedtaget løbende gennem rådsåret 2021.

Vi har derfor sikret os, at ingen af møderne ligger i en ferie, og at vi holder os generelt ude af
eksamensperioden og studiestart, da dette er særligt travle perioder med store spidsbelastninger.

1. Fællesrådsmøde torsdag d. 3. februar

2. Fællesrådsmøde torsdag d. 7. april

3. Fællesrådsmøde torsdag d. 19. maj

4. Fællesrådsmøde torsdag d. 22. september

5. Fællesrådsmøde torsdag d. 27. oktober

Konstituerende. torsdag d. 1. december

For at se fordelingen ift. uger og afstand rent visuelt, kan man finde mødekalenderen vedhæftet mailen til 3.
udsending.

Er der spørgsmål, kommentarer eller ændringer til mødekalenderen for Fællesrådet 2022 forud for
Fællesrådsmødet, er man velkommen til at rette henvendelse til Dirigentinstitutionen på mailen
dirigent@sr.au.dk
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Bilag 6: Valgbudget 2021
Bilag 6 vedrørende årets Valgbudget for universitetsvalget 2021, er vedhæftet mailen for 3. udsending i
Excel format.

Er der spørgsmål eller kommentarer forud for Fællesrådsmødet som vedrørerne årets valgbudget, er man
velkommen til at rette henvendelse til Laura og Sofie - Valgansvarlige for Studenterrådet på mailen
Valggruppe@sr.au.dk
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Bilag 7: Circle U
Circle U. is an university alliance created on the initiative of the EU. Aarhus University is partnered with the
six universities Universite de Paris (Paris, France), Universitetet I Oslo (Oslo, Norge), University of
Belgrade (Beograd, Serbien), Catholic University Louvain la Neuve, (Louvain la Neuve, Belgien), Humboldt
University (Berlin, Germany) and King College London (London, England). The Circle U. alliance has the
vision of creating a cutting-edge, student-centered, and flexible European university campus in service to
global society. The Student Council is a member the Student Union of Circle U. with two ambassadors. The
purpose of the union is to represent student of all member universities in the development of the alliance.
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Bilag 8: Indsupplering til AUPUS
AUPUS
AUPUS står for ’AU-Politisk Udvalg ved Studenterrådet’. I AUPUS klæder vi bl.a. bestyrelsen på til møder.
Vi agerer bagland for Studenterrådets indvalgte bestyrelsesmedlemmer ved at diskutere og beslutte den
politiske og strategiske retning Studenterrådet tager i bestyrelsen. I AUPUS bliver du som indvalgt i
Akademisk Råd også klædt på til møder. Her kan du søge hjælp, sparring og erfaringsudveksling fra
AUPUS’ medlemmer og andre indvalgte i Akademiske Råd. Sidder du i andre relevante udvalg kan du også
få sparring i AUPUS. AUPUS er for alle som gerne vil have en sans for, hvad der sker på Aarhus Universitet,
men der kan forekomme lukkede punkter kun for indvalgte medlemmer.

Spørgsmål kan rettes til Anders på anders@sr.dk eller Hanni på hanna@sr.au.dk
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Bilag 9: Indsupplering til LUPUS

LUPUS
Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg ved Studenterrådet. LUPUS er det politiske udvalg, som
varetager Studerenterrådets holdninger ”udadtil” fra universitetet, samt i levevilkårs-spørgsmål, som
eksempelvis SU, boliger og transport. Til møderne agerer vi bagland for Studenterrådets mandater til
bestyrelsen i Danske Studerendes Fællesråd og behandler spørgsmål, hvor vi repræsenterer de studerendes
vilkår udenfor universitetet.

LUPUS er for dig, der synes, national studenterpolitik er spændende, eller som gerne vil være med til at
tegne Studenterrådets holdninger til levevilkårsspørgsmål.

LUPUS kan have op til 12 ordinære medlemmer valgt fra fællesrådet. Hvis du har nogen spørgsmål, er du
velkommen til at skrive til udvalgsledelsen på hhv. jes@sr.au.dk eller Jonathan@sr.au.dk
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Bilag 10: Indsupplering til IC

The International Committee (IC) is a committee within the Student Council that represents the international
students at Aarhus University. The IC fights for the rights of international students and seeks to ensure that
they will be heard in relevant matters. The IC is a young committee and therefore also seeks to create
visibility and attract more members.

You should run to become a member of the IC, because you will get the opportunity to fight for an important
student group that is often overheard and overlooked.

The IC have three seats reserved for Danish students, while the rest is for international students. Weekly
meetings on Monday from 19-20.

If you have any questions, please do not hesitate to contact the Student Council’s IC secretary for more
information at laura@sr.au.dk.
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