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Før 3. Ordinære Fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.

Hermed indkalder Dirigentinstitution til det 3. Ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 19. Maj 2022 kl.

17:15 i Preben Hornungstuen.

Mødets tema er "Studenterinddragelse", første del af mødet bygger videre på sidste mødes tema

denne gang med fokus på hvordan studerende har indflydelse på deres uddannelse. Anden del af

mødet kommer til at fokusere på hvilke værdier studenterrådet skal lægge vægt på når der skal søges

og udvælges bestyrelseskandidater til det kommende uni valg.

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.

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.

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. 29. 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

Skulle man opdage fejl eller mangler i denne udsending eller andre udsendinger, er man mere end

velkommen til at informere Dirigentinstitutionen så vi kan rette dette til næste udsendinge eller på

det relevante fællesrådsmøde.

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 4,
Opfølgning på workshoppen fra sidst. På sidste fællesrådsmøde afholdte vi en workshop hvor vi
erfaringsudvekslede omkring lokale sejre, nu tager vi næste skridt og ser på hvordan vi overfører dette
til fremtidige sejre.

Bilag 5,
Det kommende rådsår skal der vælge ikke kun 1 men 2 bestyrelseskandidater og suppleanter hertil.
Det er derfor vigtigt at valgkommissionen har et godt indblik i hvilke mærkesager fællesrådet vil
lægge vægt på, da det først er om 2 år i igen skal vælge studenter medlemmer til bestyrelsen.
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Foreløbig dagsorden
Foreløbig dagsorden til det 3. Ordinære Fællesrådsmøde d. 19.05.2022

Torsdag d. 19.05.22 kl. 17:15-20:15, Sted: Preben Hornungstuen | O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia
1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)
1.2 Godkendelse af referat - 2 ordinære fællesrådsmøde d.07.04.2021 (O+D+B) (Bilag 1)
1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

17:15-17:25

2. Sager til behandling I
2.1 Indsupplering til næstforperson (O+B) (Bilag 2)
2.2 Indsupplering til forretningsudvalget (O+B) (Bilag 3)
2.3 Oplæg omkring studenterinddragelse på universitet (O)

17:25-18:00

Pause med aftensmad 18:00-18:30

3. Sager til behandling II
3.1 Studenterrådets mærkesager (O+D)
3.2 Ønsker til de kommende bestyrelseskandidater (O+D) (Bilag 5)
3.3 Opfølgning på workshop om lokale sejre fra sidste fællesrådsmøde (O+D) (bilag 4)
3.4 Inddragelse debat om Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (O+D)

18:30-19:30

Pause 19.30-19.40

4. Meddelelser
4.1 Forretningsudvalget (O)
4.2 Aktivistisk Koordinator
4.3 AUPUS (O)
4.4.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 6)
4.5 LUPUS (O)
4.6.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 7)
4.7 IC (O)
4.8.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 8)
4.9 Socialudvalget (O)
4.10 Fagrådsrunde (O)
4.11 Andre (O)

19:40-20:05

5. Evt. 20:05-20:10

6. Mødeevaluering (uden for referat) 20:10-20:15
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Bilag 1: Referat fra 2. Ordinære
fællesrådsmøde
Formalia 1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Vi starter med en navnerunde samt konstatering af quorum.

Vi er i Quorum. 19 mandatbærere for alle fem hovedområder

1.2 Opsummering af Statut fravigelse fra sidste fællesrådsmøde (O)

Der blev lavet en fravigelse til sidste fællesrådsmøde. Der var behov for at vælge et emne og kandidat

til Studenterpolitisk Forum. Derfor benytter vi os af paragraf 19 stk 3.

Derudover var der også benyttelse af stykke 44, som blev fraveget.

Dette var ikke en lovlig beslutning. Der blev sidste gang ønsket at høre, om at gennemgå det her.

Jonathan spørger indtil om mere end 1 kan bæres af en mandatbærer?

Erik læser paragrafen. Der tolkes, at der ingen begrænsninger er for, hvor mange gange paragraffen

kan bruges.

Mikkel (Jura/M): Jeg vil bare høre, at der enten i FU eller statutudvalget ser på quorum reglerne.

Giver det mening at revurdere dem, så vi ikke ligger smerteligt tæt på grænsen.

Erik (Dirigent) og Peter (FU): FU og Dirigenter har kigget på mobiliseringer og udfordring.

Jeanette (FU/M/Artsrådet): Har modsat sidst gjort en stor indsats.

1.3 Godkendelse af referat - 1. ordinære fællesrådsmøde d. 24.02.22 (O+D+B) (Bilag 1)

Referatet er godkendt 17 for, 0 imod, 2 blanke

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Jeanette (FU/Artsrådet/M): Sager til behandling 1 virker ret tidspresset.

Erik (Chefdirigent) svarer på grundende til det. Tanken er at workshoppen går ind i aftensmaden.

Dagsorden er godkendt. 18 for, 0 imod, 1 blanke.

IGOR har ikke fået en mail om det. Det skyldes, at Studenterrådet ikke har fået opdateret

mailadressen.

Der bliver spurgt til, hvorfor der ikke er kommet flere bilag, som der står i udsending. Dette skyldes,

at der ikke er kommet evalueringsmateriale, som forventet.

2.2 Indsupplering til forretningsudvalget (O+B) (Bilag 2)

Sofie forklarer om forretningsudvalg. Forretningsudvalget er pt. 6, og vi mangler 1. Vi mangler

specifik nogen til at være frivilligansvarlig til studiemessen.

Der er ingen, der stiller op til Forretningsudvalget.
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2.3 Indstilling til bestyrelsen for Studenterfonden af 1963. (O+B) (Bilag 3)

Puk beskriver, hvad det vil sige at sidde i Studenterfonden af 1963. Den giver penge til aktiviteter, der

har noget at gøre med studerende. Der er en ekstra pulje til at gøre noget ekstraordinært

spændende. Det er studenterrepræsentanterne i universitetsbestyrelsen, som vælger fra en liste. Der

er to møder: et konstituerende og et møde i november om hvem der skal have pengene.

Arbejdsbelastning på 1 time om året.

Stine vil gerne indstilles Jeannette vil gerne indstilles Jes vil gerne indstilles Rune vil gerne indstilles

Anders W. vil gerne indstilles

2.3 Revidering af code of conduct (O+D+B) (Bilag 4)

Erik præsenterer Code of Conduct. Der er en årlig revidering. Der er ikke modtaget nogen ønsker om

ændring. Peter præsenterede Code of Conduct. Der diskuteres om rygning er Tilføjelse af enten

andre eller ulovlig ved rusmidler. Ændring af tillidsperson. Det tages til næste med eventuelle

ændringsforslag.

2.4 Workshop omkring tidligere sejre (O) (Bilag 5) Erik introducere workshoppen.

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)

Vi håber ikke at miste vores bestik igen. Erik introducerer punktet. Mikkel tager sig af evalueringen.

Mikkel introducerer seminariet. Vi har måtte udskyde det fysiske længe, men vi holdte et kort i

januar. Det fysiske lå i marts. Hvilke tanker var der til at få det gjort bedre?

Erik (2. dirigent) vil gerne have været med, som gerne vil have været med.

Puk (Artsrådet/M): Det er lidt en one off, da det skyldes dobbeltseminariet.

Thea (Igor/M): Mailen har ikke været eksisterende. Det kan være derfor.

Erik (2. dirigent) siger det har været virkelig godt.

Mikkel (Jurarådet/M) giver en reklame for både godset og mulighederne for at blive opkvalificeret.

Jonathan (Artsrådet/M): Det var ikke særlig klart, hvad der var meningen med det fysiske. Den var

ikke solgt godt nok i det fysiske. Det er vigtigt at få solgt den godt, da folk er presset mennesker.

Stine (SJUS/1. dirigent): Jeg havde meldt mig til det online, og troede jeg havde meldt mig til begge.

Mikkel og Peter: sælger seminariet

Erik (2. dirigent) spørger om man skal sidde i et råd/nævn for at tage med?

Mikkel (Jurarådet): Studienævnsrepræsentanter og Akademisk Rådsrepræsentanter har første

prioritet
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Jes (Sigma/M) giver en reklame.

3.2 Evaluering af Politik Konference (O+D) (Bilag 6)

Jeanette introducerer til Politikkonferencen. Danske Studerendes Fællesråd afholdte for to uger siden

politikkonference sammen med Studenterrådet ved Aarhus Universitet. For to uger siden var vi

værter. Vi har været mange involveret i at få det op at stå. Det var både for Studenterrådene fra de

kulturelle, men også for kunsteriske uddannelser. Hvordan har programmet og det praktiske været i

forhold til det? Hvad kan vi tage med til DSF og Studenterrådet ved Aarhus Universitet i fremtiden.

Morten (Sigma/M): Man skulle muligvis finde et mere åbent lokale

Jes (Sigma/M): I store træk var problemmet at tidsplanen skred for meget. Proceduren kunne godt

blive bedre.

Carla (Psykrådet/M): Der var ingen som deltog fra Psykrådet. På baggrund af ressourcer bliver de

mere eksterne ting skåret fra.

Erik (Chefdirigent): DSF’s skifte fra pjece til hjemmesiden. Fungerede rigtig dårligt. En hjemmeside

med en masse undersider var virkelig dårlig.

Stine (SJUS/M): Er det en mulighed at deltage en enkelt dag?

Jeanette (Artsrådet/FU/M): Ja, det er en mulighed.

Anders (Statsrådet/M): Grundet tekniske omstændigheder var jeg ikke med på maillisten. Der kunne

godt være et lokale, hvor vi kunne kigge hinanden i øjnene. Manglet lidt sammenhold, hvor vi kunne

hygge.

Jeannette (Artsrådet/FU/M). Det kunne godt være mere hyggeligt for os selv.

Erik (Sigma/Anden dirigent): Da vi gik fra Matkant, så går Aalborg. Vi var fremme før Aalborg.

Jonathan (Artsrådet/M): Der er en åbningstale, som vil give legitimitet fra rektorat og fra universitet.

Vi skal være særlig opmærksomme på at sikre det.

Peter (Formand): Koordinering har været meget dårlig fra DSF..

Jonathan (Artsrådet/M): Koordineringen har været rigtig dårlig fra DSF af.

Jeanette runder evalueringen af.

Vi skal mødes i uge 43 på SRKU. Vi tager 27 afsted.

3.3 Evaluering af 90 års fødselsdag (O+D) (Bilag 7)

Sofie (FU/MoGens/M) tager os igennem evalueringen af 90 års fødselsdag Sofie introducerer, hvad

der er sket til 90 års fødselsdagen.

Erik (Sigma/2. dirigent): Det var super hyggeligt. SJovt at møde gamle dirigenter. Fair nok at de fleste

tidligere hang ud med sig selv. Super sjovt. Gode taler.
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Sofie (FU/MoGens/M): Af dig selv?

Erik: Ja

Anders (Statsraadet): Burde man adskille festmiddagen med festen for alle studerende? Det kommer

ikke til at fungere så godt for selve festen. Man skulle måske have prøvet at køre den mere ud.

Halvdelen af rummet var jo en masse borde, hvor der sad nogle halvgamle mennesker, mens der var

et ret tomt dansegulv. Jeg kan godt forstå, hvis folk tænkte, at man heller vil på fredagsbar i stedet

for. Man skulle være gået all-in på festen ved at det var en anden dag.

Stine (1. dirigent/SJUS): Enig, rigtig hyggeligt at starte på Studenterrådsgangen med bobler og

studenterbrød. Sjovt at se, hvordan ting har ændret sig og se folks nostalgi. De vidste ikke hinanden

kom, men så hinanden, og der var en virkelig gensynsglæde ved det og holdt en mere intimfest.

Festmiddagen kunne godt være lidt dyr på 180 kr.

Jes (Sigma): Prisen var dyr. Studenterbaren var også lidt pricy. Hold to separate events. Kompromiset

endte med at svække begge dele. Nogle flere udmeldinger på mail og FB. Flere løbende udmeldinger

om det. Det kunne få flere til at komme og huske at tilmelde sig.

Puk (Artsrådet/M): Hvem holder vi festen for? Er det en fejring for de studerende eller er det en

fejring for dem, som har holdt det kørende i 90 år. To ligeværdige grupper. Man kunne have udbygget

receptionen til den formelle middag med de gamle rødder, og så holdt en separat jubilæumsfest. Når

jeg har talt med studerende om, så har det været et problem, at det lå oveni udtrækningsfesten. Vi

skal ikke konkurrere med UMBI/SL lignende og kendte store arrangementer.

Mikkel (Jurarådet/M). Enig i at holde to fester og enig i at snakke sammen med de forskellige

foreninger. Men hvis der ligger fester andre steder på andre studier. Så stor tilknytning har mange

studerende ikke til Studenterrådet. Jeg nød dog virkelig den aften. Det var virkelig fedt at møde folk,

der har været engageret så langt tilbage. Ros til forretningsudvalget med Sandbjerg, PK, 90 års. I har

fandme haft travlt.

Mickel (RIA/FU). Forviring I hvad det har henvendt sig til. Det er en mere fair pris for de gamle

tidligere studerende, men høj pris for studerende. Når man har spist en hel masse til en fest, som var

en dansefest. Jeg ved i hvert fald personligt, at meget mad hjælper ikke på evnen til at fungere socialt

til en sådan fest. Jeg var fyldt op, og det gælder nok også for mange lidt mindre indadvendte typer

end mig. Jeg kan godt lide dessertvin, men kan ikke normalt lig vin. Jeg synes, at det var lidt trængt

ved trappen, da histroien blev gennemgået. Virkede dog som en god tale. Der blev både grinet og

evalueret gamle studerende.
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Erik (2. dirigent/Sigma): Det var rigtig hyggeligt at sidde på trapperne, som alle har gået op ad

gennem tiderne. Virkelig fedt at der kunne rette på folk.

Rune (Sigma/M). Udtrækningsfest trækker ikke på nat, men der kom ikke mange fra nat. Der skal

være bedre reklame for selve festen fx plakater som hænger rundt omkring.

Carla (Psykrådet/M). Der har ikek været modtaget info på Psykrådets mail. Fandt først ud af det fem

dage inden. Den burde være blevet sendt ud. Men det skete engang i januar.

Puk (Artsrådet/M): Jeg vil få fat i alle bannersider og sige, at SR har været der i 90 år.

Sofie (FU/MoGens/M): Det er lidt dyrt.

Christiane: Nu er jeg ikke med her. Og jeg har kun hørt det fra Sigma og så tænkte jeg, at det ikke var

noget for mig. Da jeg særligt heller ikke har hørt om det andre steder fra.

Rune (Sigma/M). Man kan godt feste efter mad. Det har jeg prøvet flere gange hos TK.

Sofie (FU/MoGens/M): Runder af.

Erik (2. dirigent): Studenterhuset er ret dyrt.

Sofie (FU/MoGens/M): Det var for dyrt.

Jonathan (Artsrådet/M): Der skal ligges en spørger og føler ud. Man kunne godt have lagt en føler ud

tidligere. Man må godt planlægge det på forhånd. Der var rigtig mange, som sikkert ikke noget at få

sagt det de vil sige.

Peter (Formand): Jeg vil godt tage det på min kappe.

Jeanette (FU/Artsrådet/M): Der er mange, der har sagt nej på vejen. Alle har sagt nej.

Lars (RIA/M): Vi må gerne bruge FUT, hvis de kan få lidt ud af det. FUT kan være en løsning i

fremtiden. RIA vil gerne hjælpe mere til 100 års.

MIckel (FU): Frafalder.

Morten (Sigma/M): Vil gerne tale om 10 år.

Sofie (FU/MoGens/M): Runder af - vi ses alle om 10 år.

Pause

4. Meddelelser

4.1 Forretningsudvalget (O) Peter (StatsRaadet/Formand/FU) introducerer Vi har en længere

diskussion om andengenerationsreformer. Med en masse indspark for at gøre mandatetet stærkere

på området.

4.2 AUPUS (O) Anders præsenterer AUPUS.

4.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 9)

Zenia (Artsrådet/M) vil gerne have mandat.
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4.3 LUPUS (O) Jeanette præsenter LUPUS og fortæller om, at LUPUS pt. er i gang med

cykelkampagne. I går har der været et forslag om studiebyspolitik, som vi har haft indflydelse. Vi

prøver at blive høringspart på det meste.

4.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 10) Peter (FU/Formand) vil gerne have mandat. Thea vil gerne

have mandat.

4.4 IC (O) Mickel introduces International Commitee (IC). IC discusses affairs for International

Students. IC have one or two member. A bit low in members currently. Trying to reach out to more

international students.

4.4.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 11) joined IC

4.5 Fagrådsrunde (O) Michel (RIA/FU): RIA har fået en ny bestyrelse. Alle er fyldt ud. Det var bare en

god nyhed Stine (SJUS, 1. dirigent): Jeg vil gerne efterlyse hjælp og erfaring. Vi vil gerne arbejde for,

at man kan undgå at betale og transport. Så vi vil gerne høre, om der er nogle, der har erfaring med

denne her kamp. Vi kunne også godt tænke os at gå i kamp for at man blive krediteret. Jonathan

(Artsrådet): Er gået i dvale. Har et rekrutterings og fastholdelses arrangement. Vi har nogle meget

stramme retningslinjer på Arts, som nok snart bliver revideret. Vi er zombier. Jes (Sigma): Vi har lige

afholdt en af vores tre store arrangementer. Sigma er i tvivl om de har tre arrangementer. Vi vil gerne

brande os snart og have et studentermøde, således at vi får mere direkte kontakt ud. Carla

(PsykRådet): Vi er ni medllemer. Flere mere end nogensinde før. Studienævnet kigger på, at

studieordningen på bacheloren skal revideres. Vi arbejder for mere praktisk og mundtlighed. Vi

prøver at lave et stormøde. Vi har fået medhold i, at kandidatintroduktion har været for dårlig. Der

findes faktisk andre studier, som har fedte vilkår. PsykRådet vil gerne have indput. Puk (Artsrådet).

Antropologi skal få betaling for offentlig ved feltarbejde. Medicin det samme ved klinik. Michel (RIA)

vil gerne høre, hvem det har været inden over det før. Søren (Oeconrådet) vil gerne være med til at

tages med i det. Sofie (MoGens) vil gerne tages med også.

4.6 Andre (O) Puk (Artsrådet/M) har været i Bruxelles med Circle U. Vi er sammen med 8 andre

universiteter. Vi repræsenterer en halv million studerende i Circle U Students Union. Hvad vil vi i

denne her alliance og lignende? Hvordan skal vi indklude de studerende? Vi skal også have skabt

mere viden om Circle U. Erik (Chefdirigent): Valgkommisionen har vi endelig fundet ud internt, at jeg

blev formand i valgkommisionen. Jeg har en anden hat fra Socialt Udvalg. Vi har et tiltag omkring

åben onsdag, hvor man kan komme og deltage og få kage og morgenmad.

11



FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 2: Indsupplering til Næstforperson
Valg til næstforperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Næstforpersonen udgør sammen med forpersonen formandskabet, som leder
forretningsudvalget og Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
Specifikt har næstforpersonen ansvaret for forretningsudvalgets drift, afholdelse af møder og
koordinering internt. Understøttelse af de menige medlemmer af FU i deres arbejdsopgaver
og hjælp med ad. hoc. opgaver, som opstår løbende er også centralt.
Formandskabet repræsenterer Studenterrådet overfor kommunen, AU’s ledelse, andre
foreninger og eksterne medier. Derfor har man som næstforperson en repræsentativ rolle
udadtil, og skal kommunikere med mange forskellige parter.

Som næstforperson bliver man honoreret for 8 timers arbejde ugentligt, men skal regne med
at lægge flere interessetimer oveni dette, især i forbindelse med Studenterrådets
højintensitets perioder omkring større events. Der er meget læring med ansvar, og i rollen
som

Foruden arbejdet i rollen, er der også et hyggeligt socialt miljø med mange forskellige
arrangementer internt i Studenterrådet, som man vil blive en del af.

Ønsket fra forretningsudvalget er, at kunne vælge en ny næstforperson på dette
fællesrådsmøde i maj, for efterfølgende at kunne have oplæringsperiode i Juni og August, så
den nyindvalgte kan overtage helt fra det nye semester.
Det betyder desuden at der ikke er høje krav til forhåndsviden om Studenterrådet og
arbejdet i Forretningsudvalget, omend det vil gøre læringskurven mindre stejl. Det vigtigste
er interessen for det studenterpolitiske arbejde vi laver i Studenterrådet og lysten til at være
en koordinerende og understøttende rolle for forretningsudvalget.

Hvis man synes rollen som næstforperson for Studenterrådet virker interessant må man
meget gerne kontakte Sofie på Sofie@sr.au.dk og høre nærmere!
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 3: 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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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 4: Opfølgning på workshop
Padleten fra sidste gang, med alles svar: https://padlet.com/erik341/juelr9w12w984rh8

Hvis man har billeder fra et arrangement må man meget gerne sende dem til erik@sr.au.dk

På sidste fællesrådsmøde afholdte vi en workshop hvor vi erfaringsudvekslede omkring lokale sejre,

nu tager vi næste skridt og ser på hvordan vi overfører dette til fremtidige sejre.

Vi skal snakke omkring hvordan man kommer ud til nye studerende, og hvilken indflydelse man har

som studerende.

Denne gang skal vi følge op på dette med næste skridt; hvordan kommer vi ud til nye studerende

med denne information. Mødets deltagere vil blive delt op i mindre grupper hvor i vil blive givet

nogle forskellige scenarier hvor i kan komme med kreative løsninger, til hvordan vi bedst kommer ud

til de nye studerende.
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 5: Ønsker til de kommende
bestyrelseskandidater
Det kommende rådsår skal der vælge ikke kun 1 men 2 bestyrelseskandidater og suppleanter hertil.

Det er derfor vigtigt at valgkommissionen har et godt indblik i hvilke mærkesager fællesrådet vil

lægge vægt på, da det først er om 2 år i igen skal vælge studenter medlemmer til bestyrelsen.

Derfor opfordre vi alle til at tænke over hvilket mærkesager i har i jeres eget fagråd om lokalmiljø, og

efter et oplæg skal vi fælles beslutte hvilke kernekriterier valg kommissoriet skal lægge vægt på i

deres arbejde for at finde og udvælge passende bestyrelses kandidater.
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 6: 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 7: 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 8: 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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