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FÆLLESRÅDSMØDE

Før 1. Ordinære Fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.

Hermed indkalder Dirigentinstitution til det 3. Ordinære Fællesrådsmøde i dette rådsår, torsdag d. 7.

April 2022 kl. 17:15 i Preben Hornungstuen.

Mødets tema er "Lokale sejre". Første del af mødet kommer til at fokusere på de sejre jeres lokale

fagråd og studienævns og akademisk råds repræsentant har haft, hvor målet er at samle viden om

hvad man faktisk kan få ændret som studerende. Anden del af mødet, kommer til at fokusere på

evaluering af de events som Studenterrådet har afholdt i starten af semesteret.

Ønsker du eller dit fagråd et punkt på dagsordenen eller en workshop til 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.

Vær opmærksom på, at der løbende kan forekomme ændringer i dagsorden og rækkefølgen af bilag

på grund af indkomne bilag fra udsending til udsending. Den endelige dagsorden godkendes først på

selve mødet. Skulle man opdage fejl eller mangler en udsending, er man mere end velkommen til at

informere Dirigentinstitutionen så vi kan få det rettet.

Tidsplanen for rådsåret 2022:

1. Ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 3. februar 2022, Preben Hornungstuen

2. Ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 7. april 2022, Preben Hornungstuen

3. Ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 19. maj 2022, Preben Hornungstuen

4. Ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 22. september 2022, Preben Hornungstuen

5. Ordinære Fællesrådsmøde torsdag 27. oktober 2022, Preben Hornungstuen

Konstituerende Fællesrådsmøde torsdag d. 1. december 2022, Preben Hornungstuen

Som altid er I velkomne til at henvende Jer med spørgsmål, forslag, indvendinger eller noget helt

fjerde på dirigent@sr.au.dk.

Venlig hilsen

Dirigentinstitutionen:

Chefdirigent,

Erik H Poulsen

1. Dirigent

Stine Munkholm Jespersen

2. Dirigent

Erik Steenberg
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FÆLLESRÅDSMØDE

Intro til fællesrådsmødet
Intro til fællesrådsmødet er et intiativ fra Dirigentinstitutionen som har til formål at guide jer gennem
udsendingen samt være et brugbart redskab til jeres formøder, ved at skabe et hurtigt overblik over
næste fællesrådsmøde.

Forsøg at prioriterer følgende bilag:
(Dermed ikke sagt, at de bilag som ikke er highlightet ikke er vigtige, vi fra Dirigentinstitutionen vil
gerne opfordre alle til at prioriterer alle bilag hvis muligt.)

- Bilag 5 - Noget vigtigt

Bilag 5: Lokale Sejre
På baggrund af fællesrådets ønske om større fokus uden for valgperioden, vil vi gerne opfordre alle
fagråd til at erfaringsudveksle om hvilke bedrifter de historisk har opnået, for at puste noget gejst ind i
de nye corona årgange, således at de kan blive opmærksomme på at man faktisk kan opnå store ting
selvom man er studerende. “Sejre” kan være alt fra store beslutninger i studienævn eller akademiske
råd, til opnåelse af et mødelokale eller et godt socialt arrangement.

Efter erfarings udviklingen vil vi holde en workshop omkring hvordan man bedre kan rekruttere nye
medlemmer til ens eget fagråd.

4



FÆLLESRÅDSMØDE

Foreløbig dagsorden
Foreløbig dagsorden til det 2. Ordinære Fællesrådsmøde d. 7.04.2022

Torsdag d. 7.04.22 kl. 17:15-20:45, Sted: Preben Hornungstuen | O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia
1.1  Navnerunde og konstatering af quorum (O)
1.2 Opsummering af Statut fravigelse fra sidste fællesrådsmøde (O)
1.3 Godkendelse af referat - 1. ordinære fællesrådsmøde d. 24.02.22 (O+D+B) (Bilag 1)
1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

17:15-17:25

2. Sager til behandling I
2.2 Indsupplering til forretningsudvalget (O+B) (Bilag 2)
2.3 Indstilling til bestyrelsen for Studenterfonden af 1963. (O+B) (Bilag 3)
2.3 Revidering af code of conduct (O+D+B) (Bilag 4)
2.4 Workshop omkring tidligere sejre (O) (Bilag 5)

17:25-18:00

Pause med aftensmad 18:00-18:45

3.  Sager til behandling II
3.1 Evaluering af Sandbjerg Studienævn & Akademisk råds seminar (O+D) (Bilag 8)
3.2 Evaluering af Politik Konference (O+D) (Bilag 6)
3.3 Evaluering af 90 års fødselsdag (O+D) (Bilag 7)

18:45-19:30

Pause 19.30-19.45

4. Meddelelser
4.1 Forretningsudvalget (O)
4.2 AUPUS (O)
4.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 9)
4.3 LUPUS (O)
4.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 10)
4.4 IC (O)
4.4.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 11)
4.5 Fagrådsrunde (O)
4.6 Andre (O)

19:45-20:30

5. Evt. 20:30-20:40

6. Mødeevaluering (uden for referat) 20:40-20:45
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 1: Referat fra konstituerende møde
Referat af det 1. Ordinære Fællesrådsmøde d. 24.02.2022

Torsdag d. 24.02.22 kl. 17:15-21:00, Sted: mødelokale 2 | O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Erik (chefdirigent), Stine (1. dirigent), Frederik (MoGens, M), Sofie (næstformand), Sofie (Medicin),

Julie (Medicinerrådet, M), Anders (FU), Anders (Statsrådet, M), Catharina (Statsrådet, M), Mikkel

(Ria, M), Simon (Ria), Jes (Sigma, M), Mikkel (Jurarådet, M), Jonathan (Artsrådet), Rune (Sigma, M),

Erik (Sigma), Jeanette (Artsrådet, M), Katrine (Artsrådet, M), Morten (Sigma, M), Kirstine (Sjus, M)

Quorum ikke konstateret. Dog, ifølge statutternes paragraf 19 stk. 3, kan en mandatbærer kun bære

ét mandat, men Fællesrådet kan i særlige tilfælde give samtykke til, med almindeligt flertal, at en

mandatbærer kan bære to mandater.

Fællesrådet beslutter, at der i dette særlige tilfælde kan bæres to mandater. Quorum konstateres

hermed.

1.2  Godkendelse af referat - Konstituerende fællesrådsmøde d. 18.02.2021 (O+D+B) (Bilag 1)

Referatet er godkendt.

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Erik orienterer om en revidering af dagsordenen; punkt 2.4 tilføjes.

Dagsordenen er godkendt.

2. Sager til behandling I

2.1 Indsupplering til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 2)

Erik (chefdirigent) orienterer om dirigentinstitutionens arbejdsopgaver. Der er en plads åben som

andendirigent. Erik (Sigma) stiller op.

Beslutning: Erik (Sigma) vælges pr. akklamation.
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FÆLLESRÅDSMØDE

2.2 Indsupplering til forretningsudvalget (O+B) (Bilag 3)

Sofie (næstformand) orienterer om forretningsudvalgets arbejdsopgaver. Der er tre pladser åbne.

Mikkel (Ria) og Simon (Ria) stiller op til forretningsudvalget.

Beslutning: Mikkel (Ria) og Simon (Ria) vælges pr. akklamation.

2.3 Regnskab 2021 (O+B) (Bilag 4)

Thøger (sekretariatsleder) orienterer om årsregnskabet for 2021.

Beslutning: Regnskabet er godkendt.

2.4 Statutfravigelse (O+B).

Erik (chefdirigent) foreslår en fravigelse fra paragraf 26, stk. 1., der fastsætter, at

forretningsudvalgsmedlemmer indsuppleres på fællesrådsmøder. En fravigelse betyder, at

forretningsudvalget får indsuppleringsmulighed uden for fællesrådsmøder. Det skyldes, at der fortsat

er en plads åben i forretningsudvalget.

Beslutning: Fravigelsen af paragraf 26, stk. 1 er godkendt.

3.  Sager til behandling II

Erik (Sigma), der netop er valgt som andendirigent, har hidtil været en del af kritisk revision. Dog må

man ikke være i både dirigentinstitutionen og kritisk revision. Derfor åbnes muligheden for at opstille

til kritisk revision. Anders Weiss (Statsrådet, M) opstiller.

Beslutning: Anders Weiss vælges pr. akklamation.

3.1 Corona politikbeslutning (O) (Bilag 5)

Sofie (næstformand) orienterer. Forretningsudvalget har besluttet, at corona-politikbeslutningen

forlænges til 1. september.
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3.2 Politik konference (O) (Bilag 6)

Jeanette (Artsrådet, M) orienterer. Politikkonferencen afholdes i Aarhus i år. Studenterrådet skal stille

med en gruppe delegerede, og på konferencen skal flere vigtige sager vendes og beslutninger tages.

Studenterrådet har 27 stemmer, da Aarhus Universitet er Danmarks næststørste universitet. Der

opfordres til, at man deltager, samt at man tager fat i sig fagråd. Jes (Sigma) er politisk

delegationsleder til politikkonferencen.

3.3 Valg af emne til Studenterpolitisk Forum (D+B) (bilag 9)

Erik (chefdirigent) orienterer: Møde mellem Studenterrådet, Frit Forum og Konservative Studerende,

og rektoratet. Studenterrådet har mulighed for at medbringe emner til mødet. Hos Studenterrådet er

kutymen, at der medbringes et emne fra enten forretningsudvalget, AUPUS eller LUPUS.

Sofie (næstforperson) fortæller, at forretningsudvalgets indstiller emnet er "kvote 2 optaget"; Jes

(Sigma) fortæller, at LUPUS fremstiller emnet "fremdriftskultur"; Anders (Statsrådet) fortæller, at

AUPUS indstiller emnet "studieintensitet".

Beslutning: Det er besluttet, at Studenterrådet medbringer emnet "fremdriftskultur", der er fremsat

af LUPUS.

3.4 Valg af repræsentant til Studenterpolitisk Forum (D+B) (bilag 9)

Beslutning: Jes (Sigma) vælges som anden repræsentant til Studenterpolitisk Forum.

3.5 Arbejdsplan(O+D+B) (Bilag 7)

Anders (Statsrådet) orienterer om fokuspunkter i arbejdsplanen, herunder bl.a. "åben dør" politik,

hvor man er velkommen til at kigge forbi i hverdagen; at øge kendskabet til Studenterrådet;

frivillighed i centrum.

Desuden fokus på særlige eksterne områder, herunder at få tilbagerullet de sidste

fremdriftsmekanismer; ligestilling og diversitet samt anonymisering af f.eks. dispensationer;

ytringsfrihed; udflytning af uddannelser, fokus på at få de bedst mulige forhold på en dårlig aftale;

studenterinddragelse ifm. Campus 2.0; digital infrastruktur, fokus på samspil mellem IT-systemer på

AU; bæredygtighed; kommunal- og regional politik, samarbejde med byrådet; foreningslivet på AU,

herunder Studenterrådets app.
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Jonathan (Artsrådet) nævner ifm. universitetsvalget, at det er svært at få besat posterne i

studienævnet. Der er ikke fagråd på alle uddannelser; det skal forretningsudvalget være

opmærksomme på i henhold til fokuspunktet om understøttelse ifm. universitetsvalget.  Det bør være

en overvejelse, at områder udenfor fagudvalg skal prioriteres.

Jeanette (Artsrådet) orienterer om, at det ikke nødvendigvis er noget, som forretningsudvalget kan

løse alene; derfor forslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan arbejde med det specifikke

punkt i arbejdsplanen.

Beslutning: Arbejdsplanen er godkendt.

4. Meddelelser

4.1 Forretningsudvalget (O)

Sofie (næstforperson) orienterer om, hvad forretningsudvalget har lavet siden sidst. Der er brugt en

del tid på indsupplering og overlevering fra tidligere forretningsudvalg. Desuden stort fokus på at

arrangere 90-års jubilæum, samt at arrangere Politik Konference og Sandbjerg-seminaret. Desuden

er der afholdt reception for det til- og fratrædende forretningsudvalg.

4.2 AUPUS (O)

Anders (Statsrådet) orienterer om, hvad AUPUS står for. Der er ledige pladser i AUPUS, derfor er det

muligt at blive indsuppleret.

4.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 8)

Beslutning: Ingen opstillinger.

4.3 LUPUS (O)

Jeanette (Artsrådet) orienterer om, hvad LUPUS står for. Der er ledige pladser i LUPUS, derfor er det

muligt at blive indsuppleret.

4.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 10)

Beslutning: Jes (Sigma) og Hannah-Louise (ikke til stede), optages i LUPUS.
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4.4 IC (O)

Sofie (næstformand) orienterer om, hvad IC står for. Der er ledige pladser i IC, derfor er det muligt at

blive indsuppleret.

4.4.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 11)

Beslutning: Mikkel (Ria) optages i IC.

4.5 Statutudvalget (O) (Bilag 12)

Erik (chefdirigent) orienterer om Statusudvalgets arbejde samt om dets videre proces. Der udsendes

en mail snarest, og der orienteres om, at Statusudvalgets arbejde er åbent, derfor er det muligt at

deltage fra sidelinjen.

4.6 Fagrådsrunde (O)

Referat: Jonathan (Artsrådet) orienterer om, at der er konstituerende møde hos Artsrådet i starten af

marts. Artsrådet er mandsskabssvækket, men står stærkt rent politisk. Der udarbejdes et katalog på

fakultetsniveau, og der har været afholdt et visionsmøde med fokus på bl.a. at diverse fagråd har

skiftet karakter, og hvad der gør for det politiske arbejde.

Stine (Sjus) fortæller, at der snart holdes et hovedbestyrelsesmøde, særligt med fokus på at opnå et

større samarbejde mellem organisationerne. Desuden er der kommet en del kontorpladser, som kan

bruges af specialestuderende. Dertil er der stort fokus på, at uddannelsen udflyttes til Foulum. Sjus er

endvidere relativt presset på mandskab; erfaring med, at det kan være svært at mobilisere folk på det

politiske alene, derfor fokus på det sociale.

Mikkel (Ria) orienterer om, at Ria holder arbejdsweekend i weekenden, samt generalforsamling i

marts. Der er 12 pladser i Rias udvidede bestyrelse, men pt. kun 8 medlemmer. En overvejelse til

generalforsamlingen er hvorvidt man skal reducere bestyrelsen, og evt. finde andre måder hvorpå

man kan øge indflydelse; desuden frisætte poster (f.eks. kontoransvarlig), så de kan besættes uden at

man sidder i bestyrelsen. Ergo, stort fokus på rekruttering, herunder også på frivilligrekruttering.
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Jes (Sigma) fortæller, at der snart afholdes et større event med fokus på bl.a. at ruste studerende til at

skrive bachelor. Derudover fokus på planlægning og promovering.

Sofie (Medicinerrådet) orienterer om, at Medicinerrådet sammen med idræt og tandlægerne har

deltaget i det første Health studenterforum. Det er endnu et "work in progress". Desuden har

Medicinerrådet fået 8 nye medlemmer, så de er 17 medlemmer i alt.

Anders (Statsrådet) fortæller, at Statsrådet har sin årlige faglige dag, hvor diverse emner debatteres.

Statsrådets studienævnet har desuden en konkret sag, der omhandler proceduren for tilmelding til

fag. Desuden er der blevet nedsat et samværsudvalg, der har særlig beføjelse til at kunne smide en

person ud af Statsrådet såfremt vedkommende har ageret krænkende eller grænseoverskridende.

Mikkel (Jurarådet) orienterer om, at Jurarådet ikke har haft generalforsamling endnu.

Frederik (Mogens) fortæller, at de er flyttet til en ny lokation.

4.7 Andre (O)

Anders (Statsrådet) fortæller, at der stadig forhandles om udflytningsaftalen de næste par uger. DSF

er ved at stable en kampagne på benene, der involverer Studenterrådet. DSFs forespørgsel er, at man

lokalt i fagrådene skriver et brev, der omhandler, hvad et godt studiemiljø er. Disse indsamles af DSF

og afleveres til uddannelses- og forskningsministeren.

Jeanette (Artsrådet) appellerer til, at der, post-corona, skal gang i socialudvalget. Et fokuspunkt er

f.eks. at genstarte onsdag-morgen arrangementet. 19:45-20:30

5. Evt.

Jes (Sigma) efterspørger Studenterrådets holdning til samarbejde med Rusland i henhold til den

nuværende situation, hvor Rusland har invaderet Ukraine.
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Debat: Jonathan (Artsrådet) mener, at man bør følge gældende lovgivning, og således forholde sig til,

at Rusland har forbrudt sig på international lov.

Anders (Statsrådet) er enig i, at Studenterrådet bør læne sig op ad dansk lovgivning, desuden rejses

kritik af relevansen af en sådan holdning.

Mikkel (Jurarådet) støtter Anders' (Statsrådet) kritik af holdningens relevans; Studenterrådet er trods

alt en studenterpolitisk organisation, og derfor ikke nødvendigvis en organisation, der bør have fokus

på international politik.

Jeanette (Artsrådet) mener, at det må være et spørgsmål om solidaritet med studerende i Ukraine.

Jes (Sigma) mener, at Studenterrådet qua andre sager har præcedens for at fastsætte holdninger ifm.

international politik.

Mikkel (Ria) tilslutter sig Jeanette (Artsrådet) i henhold til fokus på at have solidaritet med ukrainske

studerende. Således mindre fokus på stillingstagen, og mere fokus på støtte.

Simon (Ria) og Anders (Statsrådet) tilslutter sig begge støtten til og solidariteten med ukrainske

studerende.

Mikkel (Ria) argumenterer for, at mørke mediebilleder (f.eks. ifm. Rusland/Ukraine) potentielt

påvirker studerende mentalt. Derfor efterspørges trivselstiltag, som Studenterrådet kan bidrage med.

Debat: Jeanette (Artsrådet) nævner Studenterlinjen, herunder at der i dag er lavet et Facebookopslag,

der reklamerer for Studenterlinjen. Desuden kunne man overveje at uddele posters og ophænge

plakater.

Erik (chefdirigent) fortæller, at det hjælper at tale om tingene, derfor kunne man overveje sociale

arrangementer med fokus på fællesskabet.

Jonathan (Artsrådet) fortæller, at AU med al sandsynlighed er bevidste om de potentielle

trivselsproblematikker, som situationen kan have medført. Derfor er det er håb, at AU arbejder på en

meddelelse til studerende; og hvis ikke appelleres til, at Studenterrådet retter kontakt til AU med

henblik på, at der rettes generel henvendelse til alle studerende.

Mikkel (Jurarådet) taler om formalia i henhold til fællesrådsmødet; det kan være træls, at der i en

situation ikke kan konstateres quorum o.l.; men statutterne er der af en grund, og derfor appelleres

til, at de overholdes og respekteres. Man kunne i statutudvalget overveje at se på generelle

problematikker, herunder f.eks. mandatfordelingen.

6. Mødeevaluering (uden for referat)
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Bilag 2: Indsupplering til forretningsudvalget
Forretningsudvalget varetager Studenterrådets organisatoriske og politiske ledelse. Udvalget består af
op til syv medlemmer, herunder en formand, en næstformand og op til fem menige medlemmer.

Lige nu er vi 6 medlemmer af forretningsudvalget og har derfor 1 fri menig plads. Der er ingen krav
til anciennitet, uddannelse eller forudgående kendskab/evner, det eneste vi stiller krav om er lyst og
gåpåmod. Det er også muligt at sidde i forretningsudvalget kortere end et helt rådsår, hvis man f. eks
skal noget andet efter sommerferien. Rådsåret slutter i december med overdragelse til nyt 2023 FU 1.
februar 2023.

Medlemmerne af forretningsudvalget fordeler arbejdsopgaver for rådsåret internt kort tid efter
konstituering, derfor har vi nu få ubesatte opgaver, som kunne tilfalde nye indvalgte i
forretningsudvalget. Disse drejer sig især om ansvaret for de frivillige til studiemessen og hjælp til
universitetsvalget i november. Andre opgaver kan sammensættes frit efter interesse og i samarbejde
med resten af forretningsudvalget.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er otte timer, men disse timer fordeler sig meget afhængigt af
ens arbejdsopgaver i løbet af semesteret. Derfor svinger arbejdsmængden meget, men vi hjælper
selvfølgelig hinanden i særligt travle perioder. Vi holder 1 forretningsudvalgsmøde ugentligt, og
bruger desuden meget tid på Studenterrådets gang, hvorfor vi også har et hyggeligt socialt miljø.
Arbejdet i forretningsudvalget er desuden vederlagslønnet.

Har man spørgsmål eller er interesseret, kan man henvende sig til Studenterrådets formandskab Peter
Stounbjerg (peter@sr.au.dk ) og Sofie Agerbæk (sofie@sr.au.dk).
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Bilag 3: Indstilling til Studenterfonden af 1963
Studenterfonden af 1963 er en uddelingsfond, der har til formål at give økonomisk støtte til

studenterpolitiske, faglige og sociale initiativer på Aarhus Universitet. I særlige tilfælde ydes også

støtte til aktiviteter, der også omfatter andre uddannelsessøgende end studerende ved Aarhus

Universitet.

Det administrative arbejde forestås af AU, der modtager ansøgningerne og videresender dem til

bestyrelsen, der står for at uddele midlerne til værdige ansøgere. Fonden uddeler årligt kr.

10.000-15.000.

Antallet af bestyrelsesmødet er begrænset, men i foråret behandles regnskabet og i

november/december behandles ansøgningerne.

Valg

Bestyrelsesmedlemmerne udpeger medlemmerne til Studenterfonden af 1963. Fællesrådet indstiller

de kandidater, som studenter-bestyrelsesmedlemmerne fra Aarhus Universitets bestyrelsen udpeger.

Dette vil sige at vi er afhængige af medlemmernes tilhørsforhold.

Derfor skal Fællesrådet vælge 5 medlemmer. De udpegede studerende vælger selv en formand til

konstitueringen.

Hvis du gerne vil være med til at hjælpe gode studenterprojekter på AU til verden, er

Studenterfonden af 1963 derfor et spændende sted at bruge sin tid. Derudover vil du også få indsigt i

hvordan en mindre fond drives og bidrager til et positivt formål.

Spørgsmål til Studenterfonden af 1963 kan rettes til Puk Willemoes, tlf: 25 56 34 17, mail:

201507576@post.au.dk
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 4: Revidering af code of conduct
Studenterrådets code of conduct er et dokument der fastslår vores holdninger til hvad der er

ordentlig adfærd. Der har heldigvis ikke været nogle problemer eller situationer der har krævet

benyttelsen af code of conduct, og vi er nu nået til den årlige revidering af code of conduct for at

sikre os at den altid er tidssvarende med det nuværende fællesråds holdninger.

Det nuværende code of conduct er vedhæftet 3. udsending.

Hvis der er forslag til code of conduct, skal de sendes til dirigent@sr.au.ak og vil følge af de

kommende udsendinger, men der kan også stilles foreslag på selve fællesrådsmødet hvor det skal

vedtaget.

Forretningsudvalget har gennemgået Code of Conduct og er ikke kommet med nogle ændringsforslag

til Code of Conduct.
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 5: Lokale sejre og rekruttering
Frivilligmiljøet har været under pres på grund af corona nedlukningerne, og de nye årgange er startet

under forhold hvor man ikke er blevet introduceret for de muligheder man har som studerende.

Dette er ikke ensbetydende med at vores muligheder er dårligere, det er derfor vores ansvar at

informere de nye og kommende studerende om hvad man kan opnå gennem samarbejde.

Vi starter med at udveksle succeshistorier, da konkrete eksempler kan være meget behjælpelige med

at få nye og uinformerede studerende til at få indsigt i hvor meget vi kan og bør have indflydelse over.

https://padlet.com/erik341/juelr9w12w984rh8

Derefter vil vi snakke om hvordan i kan kommer ud med jeres budskaber og hvorfor de er vigtige, så i

nemt kan forklare nye studerende, hvem i er, hvad jeres og vores eksistensgrundlag er, og hvorfor det

er super vigtigt at de engagerer sig i foreninger og hvor fed en oplevelse det er at være med til noget

større.
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 6: Evaluering af Politik Konference
Studenterrådet har været vært for Danske Studerendes Fællesråds Politik Konference (PK) og vi skal

evaluere hvordan det er gået. Detaljer om hvordan evalueringen kommer til at forløbe af en senere

udsending.
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 7: Evaluering af Studenterrådet 90 års
fødselsdag
Studenterrådet er blevet 90 år og vi holder en fødselsdagsreception den 1. april hvorefter vi skal

evaluere hvordan det er gået. Detaljer om hvordan evalueringen kommer til at forløbe af en senere

udsending.
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 8: Evaluering af Sandbjerg,
Studienævns og Akademisk råds seminar
Studenterrådet har været afsted på Sandbjerg ophold for at afholde Studienævns og Akademisk råds

seminar og vi skal evaluere hvordan det er gået. Detaljer om hvordan evalueringen kommer til at

forløbe af en senere udsending.
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 9: 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 Mengers mengers@sr.au.dk og Mikkel Grøne
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 10: 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.  Jeanette Kusk Jeanette@sr.au.dk
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 11: 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 Sofie Agerbæk sofie@sr.au.dk
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