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Før 4. Ordinære Fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.
Hermed indkalder Dirigentinstitution til det 4. Ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 29.
September 2022 kl. 17:15 i Preben Hornungstuen.

Mødets tema er "Studiestart”

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
Erik H Steenberg
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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.)

Fagrådsrounden (har ikke et bilag),
Siden vi alle lige er kommet tilbage fra sommerferie, tænker vi at det ville fungere bedre at vi
i stedet for at tale om hvad vi har lavet, snakker om hvad vi skal til at lave i det kommende
semester. Vi opfordre derfor alle fagråd om at overveje hvilke kommende arrangementer der
gerne vil fremhæve og dele med resten af fællesrådet, således at andre forhåbentlig kan
blive inspireret af alle de gode kommende begivenheder.

Bilag 4, rammekontrakt
Studenterrådet laver mange forskellige ting, også meget mere end hvad der ender med at
stå i rammekontrakten, men vi som organisation forpligter os til som minimum at lave det vi
skriver i rammekontrakten med Aarhus Universitet. Vi opfordre derfor at alle overvejer hvilke
ting i gerne så der stod i rammekontrakten, samt tanker om de ting der allerede står i
rammekontrakten.
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Foreløbig dagsorden
Foreløbig dagsorden til det 4. Ordinære Fællesrådsmøde d. 29.08.2022
Torsdag d. 29.08.22 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 - 3 ordinære fællesrådsmøde d.19.05.2021 (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 Dirigent institutionen (O+B) (Bilag 2)
2.2 Indsupplering til forretningsudvalget (O+B) (Bilag 3)
2.3 Rammekontrakt (O+D+B) (Bilag 4)

17:25-18:00

Pause med aftensmad 18:00-18:45

3.  Sager til behandling II
3.1 Præsentation af studenterrådets mærkesager 2022 samt uni-valg info (O)
(Bilag 5)
3.2 valg af emne til studenterpolitisk forum (bilag 6)
3.3 Circle U Student Union (O+D)

18:45-19:20

Pause 19.20-19.30

4. Meddelelser
4.1 Fagrådsrunde (O)
4.2 Forretningsudvalget (O)
4.3 Politik Konference (O) (Bilag 7)
4.4 Aktivistisk Koordinator (O)
4.5 AUPUS (O)
4.6.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 8)
4.7 LUPUS (O)
4.8.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 9)
4.9 IC (O)
4.10.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 10)
4.11 Socialudvalget (O)
4.12 Andre (O)

19:30-20:10

5. Evt. 20:10-20:15

6. Mødeevaluering (uden for referat) 20:15-20:15
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Bilag 1: Referat fra 3. Ordinære
fællesrådsmøde
Referat
Referat af 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)

● Erik (Chefdirigent), Stine (SJUS, M), Astrid Mark (Projektleder, DSFI),
Simon (Ria, M), Mickel (Ria, M), Anders M. (Statsrådet, M), Søren
(Oeconrådet, M), Peter (FU), Thea (IGOR, M), Frederik (Mogens, M),
Jeanette (Næstperson), Oliver (Artsrådet, M), Laura (Artsrådet, M), Mette
(Artsrådet, M), Jonathan (Artsrådet, M), Mikkel (Jurarådet, M), Sofie (FU),
Carsten (IGOR), Jes (Sigma, M), Anders W. (Statsrådet, M), Julia
(Psykrådet, M), Julie (Medicinrådet, M), Sofie (Medicinerrådet, M),
Johannes (Statsrådet, M), Thomas (Sigma, M), Morten (Sigma, M),
Thøger (Sekretariatsleder), Erik (Førstedirigent).

● Beslutning: Quorum konstateret.
1.2 Godkendelse af referat - 2 ordinære fællesrådsmøde d.07.04.2021 (O+D+B)
(Bilag 1)

● Ingen spørgsmål til referatet.
● Beslutning: Referatet er godkendt.

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)
● Ingen punkter ønskes tilføjet.
● Beslutning: Dagsordenen er godkendt.

17:15-17:25

2. Sager til behandling I
2.1 Indsupplering til næstforperson (O+B) (Bilag 2)

● Nuværende næstforperson, Sofie, går af. Derfor skal der vælges en ny.
Sofie orienterer om rollen.

● Ingen skriftlige opstillinger. Jeanette (FU) stiller op på mødet.
● Valg til næstforperson skal ske ved tillidsafstemning. Alle mandatbærere

stemmer for hvorvidt der er tillid til Jeanette.
● Beslutning: Fællesrådet finder tillid til Jeanette. Derfor vælges

Jeanette som næstforperson.

2.2 Indsupplering til forretningsudvalget (O+B) (Bilag 3)
● Man kan ikke både være næstforperson og menigt medlem på samme tid.

Jeanettes (ny næstforperson) plads som menigt medlem er således ledig.

17:25-18:00
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● Der er to pladser i forretningsudvalget.
● Peter (forperson) orienterer om forretningsudvalgets arbejde.
● Ingen skriftlige opstillinger. Sofie (FU) opstiller. Stine (SJUS, M) opstiller.
● Beslutning: Sofie (FU) og Stine (SJUS) vælges pr. akklamation.
● Note: Stine (SJUS, M) trækker sig ifm. FU-opstillingen fra sin post som

førstedirigent. Der vil være indsupplering til dirigentinstitutionen ved næste
fællesrådsmøde. Erik, hidtil andendirigent, forfremmes således til ny
førstedirigent.

2.3 Oplæg omkring studenterinddragelse på universitet (O)
● Anders W. (Statsrådet, M) orienterer om hvad det indebærer at være en

del af SN (Studienævn).
o Studienævn (SN) skal nedsættes jf. universitetsloven. Der er

stemmelighed i et studienævn, derfor er der lige mange fra
videnskabeligt personale, som der er studerende. Det betyder, at
man som studerende har meget at skulle have sagt. F.eks. har
man mulighed for at nedlægge veto. I SN vedtages, f.eks.,
pensum.

● Anders M. (Statsrådet, M) orienterer om hvad det indebærer at være en
del af AR (Akademisk Råd).

o Akademisk Råd (AR) er et slags rådgivende organ for dekanen.
Man kigger bl.a. på budgetter og bevillinger, både til fysiske ting,
men også til forskning. Som studerende kan man få ting på
dagsordenen i AR. Derfor er det vigtigt, at studerende er
repræsenteret.

● Mikkel (Jurarådet, M) orienterer om hvad det indebærer at være en del af
universitetsbestyrelsen.

o Der sidder to studerende i bestyrelsen.
o Bestyrelsesrepræsentanter støttes ofte af de studerende, der

sidder i Akademisk Råd (AR). Derfor er det særligt vigtigt, at
studerende er repræsenteret i AR.

o Der skal vælges to helt nye bestyrelsesrepræsentanter når
Jonathan og Mikkel går af. De skal vælges for 2023 – 2025.

o Som bestyrelsesrepræsentant skal man forberede sig på de 5
årlige møder (f.eks. læse og analysere mødematerialet, samt at
undersøge og fordybe sig i studenterrelevante punkter på
dagsordenen).

o Som bestyrelsesrepræsentant skal man desuden være orienteret
om studenterrelevante nyheder og samfundsdebatter. Derfor er
man ofte med til AUPUS-møder, FU-møder, samt orienterer sig i
nyheder, hos fagråd, og hos UNI-BEST (Danmarks Studerendes
Fællesråd).

Pause med aftensmad 18:00-18:30
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3. Sager til behandling II
3.1 Studenterrådets mærkesager (O+D)

● Erik (Chefdirigent) orienterer. Mulighed for, at man kan byde ind med
potentielle mærkesager, som Studenterrådet fører sig frem på.

● Jonathan (Artsrådet, M) foreslår et fokus på uddannelseskvalitet ifm.
udflytning.

● Jes (Sigma, M) foreslår som emne fornuftig digitalisering. Dvs. et fokus på
en digitaliseringsproces, der er hensigtsmæssig, ikke overflødig, og

● Jeanette (Næstforperson) foreslår et fokus på grøn omstilling, samt på
trivsel.

● Jonathan (Artsrådet, M) foreslår et styrket fokus på internationale
studerende i Aarhus, samt på danske studerendes vilkår ifm.
udvekslingsophold.

● Peter (Forperson) foreslår som emne studenterinddragelse.
● Jes (Sigma, M) foreslår et fokus på bedre kommunikation fra

universitetets side, f.eks. ifm. kursuskataloget.
3.2 Ønsker til de kommende bestyrelseskandidater (O+D) (Bilag 5)

● Erik (Chefdirigent) orienterer. Hvilke konkrete slagpunkter har fællesrådet
til kommende bestyrelseskandidater?

● Fællesrådet inddeles i grupper til debat, hvorefter der samles op i plenum.

● Jes (Sigma, M) fortæller om den første gruppes punkter:
o Vedkommende må gerne sidde i 2 år.
o Fornuftige talegaver.
o Kendskab til universitetets forskellige fakulteter.
o Skal være diplomatisk, men også kunne presse ting igennem.
o Skal kunne repræsentere SR.
o Skal være klar på at lære.
o Ikke alt for internt orienteret – klar på udefrakommende

perspektiver.
o Vedkommende skal være i stand til at holde formøder med f.eks.

Frit Forum og Konservative Studerende.
● Jonathan (Artsrådet, M) fortæller om den anden gruppes punkter:

o Kunne være rart at sikre repræsentation fra fakulteter, der har
været underrepræsenteret i bestyrelsen. F.eks. Nat, Tech, Health.

● Anders (Statsrådet, M) fortæller om den tredje gruppes punkter:
o To personer, der skal arbejde sammen. Derfor kunne det være en

idé at tænke på det som et hold, der kan supplere hinandens
svagheder.

o Suppleantrollen skal gøres attraktiv.
3.3 Opfølgning på workshop om lokale sejre fra sidste fællesrådsmøde (O+D)
(bilag 4)

18:30-19:30
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● Erik (Chefdirigent) orienterer. Der uddeles plancher, hvorefter Erik
(Chefdirigent) vil stille spørgsmål, som man skal besvare med erfaringer
fra sit fagområde.

o Hvordan vil du helst modtage information? Via hvilke medier?
o Hvilke tidspunkter/anledninger kender i til, hvor man kan komme

ud til mange studerende?

3.4 Inddragelse debat om Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (O+D)
● Astrid Mark (Projektleder, DSFI) orienterer.

o Regner med at kunne sælger 15.000 – 19.000 billetter.
o Der mangler frivillige til styregruppen. Fællesrådet opfordres til at

sprede ordet. Det nævnes også, at man gerne vil inddrage både
fagråd og fredagsbarer. Fredagsbarer kan evt. få deres egen bar
på dagen.

● Erik (Førstedirigent) nævner, at Tågekammeret er vrede over DSFI, da
DSFI lukker Tågekammeret. Derfor kunne det være en god idé at
inkludere dem og tilbyde dem en bar på DSFI.

● Stine (SJUS, M) savner et overblik over hvad der er idrætsdag, og hvad
der er fredagsbar.

● Astrid Mark (Projektleder, DSFI) nævner, at der er ekstra fokus på lokale,
upcoming bands i år, samt ekstra fokus på mangfoldighed på musik.

● Anders W. (Statsrådet, M) foreslår en mulighed for en anden udgang i år.
● Astrid Mark (Projektleder, DSFI) fortæller, at man i år overvejer, at man

kan hente armbånd en uge inden. Man får armbåndet på heroppe, så man
ikke kan videresælge det el.lign. Dette gøres for at undgå problemer med
indgangen. Samtidig gøres det for at tydeliggøre, at DSFI arrangeres af
Studenterrådet.

● Jes (Sigma, M) foreslår, at man skal være opmærksom på aflyst
undervisning. Astrid Mark (Projektleder, DSFI) fortæller, at der er en
sikkerhedsproblematik.

● Astrid Mark (Projektleder, DSFI) fortæller, tager ud på Studiemessen, har
en stand i Aulaen, og tager desuden på Tour de Fredagsbaren for at
reklamere for DSFI. Der er desuden en plan om at tage fat i cheftutorer for
at nå ud til så mange så tidligt som muligt.

● Jes (Sigma, M) spørger ind til problematikken omkring falske billetter fra
sidste år. Astrid Mark (Projektleder, DSFI) fortæller, at man er i gang med
at udarbejde en plan herom.

● Sofie (FU) spørger, om der laves en fagrådsbar igen. Astrid Mark
(Projektleder, DSFI) er positivt stemt, og siger, at det som udgangspunkt
godt kan lade sig gøre.

● Hvis man ønsker at være med, give en hånd, el.lign., kan man skrive til
Astrid Mark på event@sr.au.dk. Man er også velkommen til at skrive med
spørgsmål, indvendinger, el.lign.
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Pause 19.30-19.40

4. Meddelelser
4.1 Forretningsudvalget (O)

● Peter (Forperson) orienterer.
o Forretningsudvalget er nu, pr. dette møde, fuldtallige, samt har

omstruktureret forretningsudvalget, så Jeanette er valgt til
næstforperson, mens Sofie er blevet menigt medlem.

o Den maksimale studietid er blevet ændret, så den ikke længere er
et halvt år, men nu et helt år, på bacheloruddannelser. Det er et
stort skridt i den rigtige retning.

o Studenterrådet holder et debatarrangement om folkeafstemningen
om forsvarsforbeholdet på tirsdag d. 24/5 kl. 16.30.

o Eksamensperiode og sommerferie er så småt ved at gå i gang.
o På lørdag afholdes AU RUN. Der kommer en masse og løber i

universitetsparken. Kig forbi!

4.2 Aktivistisk Koordinator
● Mickel (Ria, M), som er aktivistisk koordinator, orienterer.

o Hos aktivistisk koordinator kan man søge midler til
kampagnearrangementer, der understøtter Studenterrådets
formand.

o To arrangementer er godkendt:
▪ Cykelstikampagne
▪ Foulumtur.

o Hvis man vil søge midler, kan man sende en ansøgning samt et
budget til mickel@sr.au.dk.

4.3 AUPUS (O)
● Anders M. (Statsrådet, M) orienterer om, hvad man laver i AUPUS.

o Til AUPUS-møder gennemgås bl.a. mødematerialet til
bestyrelsesmøder.

o Hvis man ønsker at komme forbi til et møde, kan man skrive til
Anders Mengers eller Mikkel Grøne.

4.4.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 6)
● Der er ikke nogen, der ønsker at tage mandag til AUPUS.

4.5 LUPUS (O)
● Jeanette (Artsrådet, M) orienterer om, hvad man laver i LUPUS.

o LUPUS arbejder primært med de studenterpolitiske emner, der
foregår udenfor Aarhus Universitets gule mure.

4.6.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 7)
● Astrid Mark (Projektleder, DSFI) spørger, om de kan indsuppleres. Erik

(Chefdirigent) bekræfter.
● Astrid Mark (Projektleder, DSFI) indsuppleres derfor i LUPUS.

4.7 IC (O)

19:40-20:05
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● Mickel (Ria, M) orienterer om, hvad man laver i IC (International
Committee).

4.8.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 8)
● Carsten (IGOR) indsuppleres i IC.

4.9 Socialudvalget (O)
● Erik (Chefdirigent) fortæller, at arrangementet ”onsdag morgen” er blevet

genoplivet. Det er et arrangement, hvor der serveres morgenmad på
Studenterrådets gang hver onsdag morgen. Arrangementet går snarligt på
sommerferie, men genoptages til august.

● Simon (Ria, M) fortæller, at Socialudvalget er i gang med at planlægge en
sommerfest for alle fagråd. Eventet deles på SR Social
(Facebookgruppe). Festen foregår d. 29. juni, 2022.

● Mikkel (Jurarådet, M), Peter (Forperson), Mette (Artsrådet, M) nævner
alle, at de gerne vil optages som medlemmer af Socialudvalget.

● Der nævnes diverse forslag til Socialudvalgsaktiviteter. Herunder
følgende: Comedy, Sommerfest, Aarhus Teater, Moesgaard, Den Gamle
By, Karaokeaften, Tour de Fredagsbar, Tivoli Friheden, Filmaften,
Trampolinpark.

● Mette (Artsrådet, M) foreslår, at der gøres mere reklame for
Socialudvalget.

4.10 Fagrådsrunde (O)
● FUT, som er en del af Ria, vandt kapsejladsen.
● Sjus har købt en masse ting, samt holdt et møde med dem, der håndterer

klagesager på Nat/Tech. Der har været konkrete sager ifm.
eksamensformer, herunder ift. rykkede deadlines. Det har været en god
oplevelse, hvor Sjus har følt sig hørt.

● Det korrigeres, at det faktisk var Tågekammeret
● Medicinerrådet fortæller, at man har lavet en undersøgelse, der viser, at

medicinstuderende er stressede, og især bachelorstuderende (dobbelt så
stressede som kandidatstuderende). Ifm. studienævnet er nu oprettet et
dispensationsudvalg.

● Statsrådet har afholdt et fagligt arrangement om sexisme.
● Sigma har arbejdet på at få sat postkasser op rundt omkring for at højne

kommunikationsmulighederne. Man har desuden anskaffet t-shirts.
● Psykrådet er blevet inviteret af instituttet til en omstrukturering af hele

bacheloren. Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor man har
indhentet 140 svar. Man skal desuden snakke med studienævnet. Det er
en god oplevelse, at man i Psykrådet kan få indflydelse på, hvordan
studiet egentlig ser ud. Psykrådet har desuden været til møde om flere
grupperum i 1326.
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● Jurarådet har lavet en årlig trivselsundersøgelse med nedslående
resultater. Der er særligt mange kandidatstuderende, der oplever at være
meget alene.

● Artsrådet står i en limbosituation, hvor man ikke har noget demokratisk
mandat og ikke er konstitueret, men man er ’ansat’ af fakultetet. I gang
med at kigge på inhabilitet mellem vejleder og projektvært, samt
non-disclosure-agreement. Desuden ved at kigge på måden hvorpå man
egentlig laver uddannelser på Arts. Man prøver, indtil sommeren, at
indsupplere medlemmer. Der arbejdes således på en genoplivning.

● Mogens har været med til forskningens døgn. Desuden er Mogens nu
flyttet til Campus 2.0.

● IGOR havde generalforsamling i går, meget vellykket med stort
fremmøde. IGOR har desuden fået genoprettet en god kontakt til ledelsen
på instituttet.

● Mette (Artsrådet, M) fortæller, at hun kommer fra fagrådet Jedermanns
(Tysk). De har haft en lidt død periode, og er nu i gang med det, man
kalder for ”genopstandelsen”. Fire i bestyrelsen, fire i alt. Arbejder tæt
sammen med Spansk og Fransk; holder introuge sammen, og har timer
sammen på første semester.

● Laura (Artsrådet, M) fortæller, at man på Fransk, Tysk, Spansk har lavet
sit eget festudvalg. Desuden har man også et sammenslået socialt- og
fagudvalg.

● Astrid Mark (Projektleder, DSFI) fortæller, at de er medlem af KEM, og at
man på Kasernen har fået lov til at lave Kasernefestival igen. Desuden
fokus på, hvordan man prioriterer ydertimer bedst (f.eks. fra 16-18).

● Oeconrådet har fået lov til at holde arrangementet, Den Gyldne Pegepind,
i morgen, hvor man udpeger den bedste underviser på Økonomi.

4.11 Andre (O)
● Erik (Førstedirigent) nævner, at der til næste møde vil være mulighed for

indsupplering til Dirigentinstitutionen. Erik (Førstedirigent) orienterer om
hvad man laver i Dirigentinstitutionen, og opfordrer alle til at overveje at
stille op.

5. Evt. 20:05-20:10

6. Mødeevaluering (uden for referat) 20:10-20:15
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Bilag 2: Indsuppleringen til Dirigentinstitutionen
Arbejdet i Dirigentinstitutionen
Dirigentinstitutionens opgaver er beskrevet i statutten, særligt kapitel 7, men kan
opsummeres til:

● Planlægning og afholdelse af fællesrådsmøder
● Fortolkning af Studenterrådets Statut
● Sikre demokratisk praksis i hele Studenterrådet

Fællesrådsmøder
Den primære arbejdsopgave for Dirigentinstitutionen er Fællesrådsmøderne.
Dirigentinstitutionen er ansvarlig for at indkalde Fællesrådet, sammensatte dagsordenen og
indsamle de relevante bilag. I praksis er det i høj grad Forretningsudvalget, de politiske
udvalg og fagrådene som leverer det egentligt indhold til punkterne og skriver bilag, men
dirigenter står for at indhente det hele og sætte det sammen i udsendingerne til fællesrådet,
samt at sikre at de faste punkter tages op på de rette tidspunkter. Derudover er det også
dirigenter som står for at lede selve afholdelsen af Fællesrådsmøderne.

Fortolkning af Studenterrådets Statut
Hvis der opstår tvivl omkring hvordan Studenterrådets Statut skal forstås, enten generelt
eller i forhold til en specifik situation, er det op til Dirigentinstitutionen at afklare dette.

Sikre demokratisk praksis i hele Studenterrådet
Det er Dirigentinstitutionen opgave at kontrollere, at alt i Studenterrådet går rigtigt til, og at vi
overholder vores Statutter og vores principper om demokrati og studenterrepræsentation.
Det indebærer fx at Dirigentinstitutionen kontrollerer forretningsorderne fra de politiske
udvalg og fagrådenes vedtægter, og sikre at diverse møder er korrekt indkaldt, således at
alle har haft mulighed for at deltage. Dirigentinstitutionen, agere derfor som de demokratiets
vogtere i Studenterrådet.

Dig som dirigent
Arbejdsbyrden er i det daglige ikke særlig stor, men giver dig en unik mulighed for at sætte
et præg på Studenterrådet, og være en vigtig understøttelse af Forretningsudvalgets og
fagrådenes arbejde.
Dirigentinstitutionen er både oplagt for dig, der er lidt nyere i Studenterrådet, men gerne vil
ind i den indre kerne af Studenterrådets arbejde, og som måske har friske nye idéer til
hvordan Fællesrådsmøderne kan tilrettelægges - og samtidig også oplagt for den mere
garvede aktive i Studenterrådet, som vil bruge sin erfaring til at hjælpe med at alt går rigtigt
for sig.

Har du nogen spørgsmål til posterne eller arbejdet i Dirigentinstitutionen er du velkommen til
at kontakte de nuværende dirigenter:
Erik H Poulsen, Chefdirigent erik@sr.au.dk
Erik H Steenberg, 1. dirigent steenberg@sr.au.dk

13

mailto:erik@sr.au.dk
mailto:steenberg@sr.au.dk


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 kva, Sofies opstilling på sidste
fællesrådsmøde, forventer vi at have 2 frie menige pladser. 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.
Rådsåret slutter 1. december men man sidder stadigt under overdragelsesperioden indtil 1.
februar 2023 for at klæde det nye forretningsudvalg på.

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 fagrådskontakt 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
forpersonskab Peter Stounbjerg (peter@sr.au.dk ) og Jeanette Kusk (jeanette@sr.au.dk).
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Bilag 4 - Studenterrådets rammekontrakt

Rammekontrakten kort:
Rammekontrakten er vores hovedaftale med Aarhus Universitet. Den indeholder de
forpligtelser, som vi har over for AU mod at vi i modsætning får nogle økonomiske midler.
Rammekontrakten for os består af to dele: første del er det, som vi kan kalde den generelle
rammekontrakt. Mens anden del består af støtte til bestemte arrangementer.

Rammekontrakten løber i en treårig periode, og denne periode udløber 1. januar.  Det vil
sige, at vi nu forhandler for perioden 01-01-2023 til 31-12-2025. Rammekontrakten giver os
de midler, som går til vores daglige drift samt enkelte arrangementer.

Forhandlingsplan
Da det tidligere har været en udfordring, at vi er kommet for sent ind i forhandlingerne,
forsøgte vi at åbne forhandlingerne allerede i foråret. Det blev slået lidt hen, da man gerne
vil have konkretiseret nogle af ønskerne mere. Dette fik vi gjort til vores møde med rektoratet
her i slut august. Til dette møde præsenteret vi et forslag, som vi I forretningsudvalget synes
både var realistisk rent økonomisk, mandskabsmæssigt og forhandlingsmæssigt . Vi vidste
dog også godt, at rektoratet nok ikke vil være særlig lydhør over for forslaget, da det bestod
af flere penge til både DSFI, Studienævn- og Akademisk Råds Seminariet, tilføjelsen af
AU-RUN og Frivilliggalla til faste arrangementer samt en generel forøgelse af driftstilskuddet
i kontekst med at man vil påtage sig flere opgaver (fx vores foreningskonsulent kunne
fortsætte). AU var positiv for initiativerne, men vil dog ikke økonomisk forpligte sig til at hæve
driftstilskuddet eller skrive AU-Run og Frivilliggalla ind i kontrakten til mødet. Mere lydhør var
de over for at få hævet DSFI og Studienævn- og Akademisk Råds Seminariet ind.

AU vil egentlig først havde begyndt forhandlingerne i oktober, men grundet udskiftninger i
rektoratet vil de gerne i gang allerede nu. Vi mødtes derfor med dem Mandag den 19.
september 2022. AU har lige præsenteret et modforslag, som nærmest bare er en
forlængelse af den eksisterende ramme.
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Prioriteringer fra FU i forhold til rammekontrakten (Prioriteret
liste)

- Sikring af, at der ikke bliver skåret i rammekontrakten
- Sikring af fortsættelsen af foreningskonsulentstillingen
- Tilføjelse af Frivilliggalla
- Tilføjelse af AU-RUN
- Sikring af det internationale arbejde, som Studenterrådet laver
- Penge til DSFI
- Penge til Seminariet
- Tilføjelse af Studenterlinjen

- Denne liste er prioriteret, men den der også en forholdsvist løs
ramme, som indeholder alle de ting, som vi prioriterer at få med.

- Vi prioriterer kerneopgaven i Studenterrådet højere end DSFI.
- Vi er realistiske omkring, at vi ikke bare kan flytte penge rundt.

Hvis der er spørgsmål og lignende til dette kan Peter kontaktes på peter@sr.au.dk.

Den eksisterende Rammekontrakt for perioden 2020-2022:
A. Konkret aftale om tilskud fra Aarhus Universitet til Studenterrådet ved Aarhus
Universitet
På baggrund af den gældende generelle samarbejdsaftale af den 3. december 2009 mellem
Aarhus Universitet og Studenterrådet ved Aarhus Universitet indgås for perioden den 1.
januar 2020 til den 31. december 2022, følgende konkrete aftale.

Aarhus Universitet yder et årligt driftstilskud. Driftstilskuddet er beregnet på baggrund af et
fast tilskud, der udgør 954.206,40 kr., og en andel af 110.539,10 kr.

Eksempelvis udregning af tilskud for 2020:

Beregning for 2020
Fast tilskud: 954.206,40 kr.
Tilskud på baggrund af stemmeandel ved det forudgående års valg:
69.927,03 kr.
Samlet driftstilskud: 1.024.133,43 kr.

Beløbet udbetales i overensstemmelse med ovenstående model, med mindre Aarhus
Universitet bestemmer andet. Dette vil alene ske efter forudgående høring af Studenterrådet

Beløbet udbetales efter aftale med Økonomi og der afrapporteres, jf. den generelle aftale.

Der afholdes møde med ledelsen efter ønske fra Studenterrådet.

Det overordnede formål med tilskuddet til det studenterpolitiske arbejde er, at
studenterorganisationerne:
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- laver arrangementer og andre tiltag, der bidrager til et godt socialt og fagligt
studiemiljø

- er garant for den gode tone i universitetsvalgkampen, debatter og lign. og dermed
værner om og bidrager til det positive og inkluderende studiemiljø

- deltager aktivt i Studenterpolitisk Forum, høringer mv.

På baggrund af tilskuddet forpligtiger Studenterrådet sig til at:

- sikre udsendelse af en studiestartspakke til nye studerende på Aarhus Universitet,
hvor de øvrige studenterorganisationer, som Aarhus Universitet har indgået aftale
med, skal have mulighed for at bidrage

- sikre at studenterbladet Delfinen bliver udgivet på en relevant platform

- deltage i og bidrage til den overordnede rusintroduktion på Aarhus Universitet

- sikre et beredskab og generel sekretariat, der gør det muligt for Studenterrådet at
bidrage med studentersynspunkter og deltagelse i den løbende debat, i høringer og
ved udpegning til råd og udvalg. Studenterrådet forpligter sig herved til at give
mulighed for en organisation af baggrundsgrupper, at tilbyde uddannelse af
studenterrepræsentanter i universitets råd og nævn og at sikre en national
repræsentation af de studerende ved Aarhus Universitet

- udvikle og gennemføre et antal kurser inden for studieteknik og studieforhold

- gennemføre en række fælles sociale/faglige arrangementer, der retter sig mod en
bred kreds af universitetets studerende. Sådanne aktiviteter skal bekendtgøres på en
hensigtsmæssig måde, så de kommer mange til kundskab.

- sørge for midler. af det ovenfor afsatte tilskud til brug for valgrelaterede aktiviteter,
herunder lift og valgkommunikation i samarbejde med de øvrige tilskudsberettigede
studenterorganisationer, som Aarhus Universitet har indgået aftale med

- tilbyde retshjælp og juridisk vejledning til universitetets studerende

Kontrakten omfatter hele Aarhus Universitet, men Studenterrådet forbeholder sig retten
til kun i begrænset omfang at være til stede på Aarhus Universitets øvrige lokationer
udenfor Aarhus.

B. Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag samt seminar for nye
studienævnsmedlemmer
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På baggrund af de årligt tilbagevendende begivenheder, Danmarks Største Fredagsbar
og Idrætsdag samt Seminar for nye studienævnsmedlemmer, fastsættes følgende:

Der ydes et årligt tilskud til fredagsbar og idrætsdag på op til: 300.000 kr.

Der ydes et årligt tilskud til seminaret på op til: 64.000 kr.

Tilskuddet til Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag udbetales under forudsætning
af at sikkerheden ved arrangementet er i orden. Beredskabsplanen skal godkendes af
AU Økonomi og Bygninger, inden tilskuddet kan udbetales. Regnskabet fremsendes til
orientering til Aarhus Universitet.

Tilskuddet til seminaret udbetales under forudsætning af Prorektors forudgående
godkendelse af dagsordenen samt budgettet for seminaret. Endvidere skal de reelle
udgifter dokumenteres førend pengene udbetales.

Aarhus Universitets udkast
A. Konkret aftale om tilskud fra Aarhus Universitet til Studenterrådet ved Aarhus Universitet

På baggrund af den gældende generelle samarbejdsaftale af den 3. december 2009 mellem Aarhus

Universitet og Studenterrådet ved Aarhus Universitet indgås for perioden den 1. januar 2023 til den

31. december 2025, følgende konkrete aftale.

Aarhus Universitet yder et årligt driftstilskud. Driftstilskuddet er beregnet på baggrund af et fast

tilskud, der udgør 935.122,27 kr., og en andel af 108.328,32 kr.

Eksempelvis udregning af tilskud for 2023:

Beregning for 2023

Fast tilskud: 935.122,27 kr.

Tilskud på baggrund af stemmeandel ved det forudgående års* valg: 84.247,02 kr.

Samlet driftstilskud: 1.019.369,30 kr.

*I kontraktåret dog de senest tilgængelige tal fra valg (dvs. in concreto fra 2021)

Beløbet udbetales i overensstemmelse med ovenstående model, med mindre Aarhus Universitet

bestemmer andet. Dette vil alene ske efter forudgående høring af Studenterrådet.

Beløbet udbetales efter aftale med Økonomi og der afrapporteres, jf. den generelle aftale.

Der afholdes møde med ledelsen efter ønske fra Studenterrådet.

Det overordnede formål med tilskuddet til det studenterpolitiske arbejde er, at

studenterorganisationerne:

- laver arrangementer og andre tiltag, der bidrager til et godt socialt og fagligt studiemiljø

- er garant for den gode tone i universitetsvalgkampen, debatter og lign. og dermed værner

om og bidrager til det positive og inkluderende studiemiljø
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- deltager aktivt i Studenterpolitisk Forum, høringer mv.

På baggrund af tilskuddet forpligtiger Studenterrådet sig til at:

- sikre udsendelse af en studiestartspakke til nye studerende på Aarhus Universitet, hvor de

øvrige studenterorganisationer, som Aarhus Universitet har indgået aftale med, skal have

mulighed for at bidrage

- sikre at studenterbladet Delfinen bliver udgivet på en relevant platform

- deltage i og bidrage til den overordnede rusintroduktion på Aarhus Universitet

- sikre et beredskab og generel sekretariat, der gør det muligt for Studenterrådet at bidrage

med studentersynspunkter og deltagelse i den løbende debat, i høringer og ved udpegning til

råd og udvalg. Studenterrådet forpligter sig herved til at give mulighed for en organisation af

baggrundsgrupper, at tilbyde uddannelse af studenterrepræsentanter i universitets råd og

nævn og at sikre en national repræsentation af de studerende ved Aarhus Universitet

- udvikle og gennemføre et antal kurser inden for studieteknik og studieforhold

- gennemføre en række fælles sociale/faglige arrangementer, der retter sig mod en bred kreds

af universitetets studerende. Sådanne aktiviteter skal bekendtgøres på en hensigtsmæssig

måde, så de kommer mange til kundskab.

- sørge for midler, af det overfor afsatte tilskud, til brug for valgrelaterede aktiviteter, herunder

lift og valgkommunikation i samarbejde med de øvrige tilskudsberettigede

studenterorganisationer, som Aarhus Universitet har indgået aftale med

- tilbyde retshjælp og juridisk vejledning til universitetets studerende

Kontrakten omfatter hele Aarhus Universitet, men Studenterrådet forbeholder sig retten til kun i

begrænset omfang at være til stede på Aarhus Universitets øvrige lokationer udenfor Aarhus.

Studenterrådet er indforståede med, at tilskuddet er målrettet studenterpolitiske aktiviteter og

arrangementer, herunder valg, og at det ikke kan forventes, at dertilhørende forplejning,

festligheder, rejser og lign. vil kunne dækkes i fuldt omfang.

B. Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag samt seminar for nye studienævnsmedlemmer

På baggrund af de årligt tilbagevendende begivenheder, Danmarks Største Fredagsbar og

Idrætsdag samt Seminar for nye studienævnsmedlemmer, fastsættes følgende:

Der ydes et årligt tilskud til fredagsbar og idrætsdag på op til: 300.000 kr.

Der ydes et årligt tilskud til seminaret på op til: 64.000 kr.

Tilskuddet til Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag udbetales under forudsætning af at

sikkerheden ved arrangementet er i orden. Beredskabsplanen skal godkendes af AU Økonomi og
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Bygninger, inden tilskuddet kan udbetales. Regnskabet fremsendes til orientering til Aarhus

Universitet.

Tilskuddet til seminaret udbetales under forudsætning af Prorektors forudgående godkendelse af

dagsordenen samt budgettet for seminaret. Endvidere skal de reelle udgifter dokumenteres

førend pengene udbetales.
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Bilag 5: Orientering fra valgkommissionen
Kære fagråd og fagudvalg

Valgkommissionen er kommet frem til følgende mærkesager (mærkesagerne er ikke
færdigformuleret, men indholdet er slået fast):

o Studieliv er ikke kun studie (indeholder både studenterinddragelse og
trivsel - AU skal anerkende frivilligt arbejde og understøtte studielivet uden
for auditoriet aktivt, og ikke uddelegere ansvaret til
studenterorganisationer)

o Fornuftig digitalisering (inkluderer også kommunikation fx i form af
hjemmesider og google søgninger)

o Studieliv uden for campus Aarhus (fokus på (uddannelseskvalitet på) campi
uden for Aarhus fx. Herning, Emdrup og Foulum. Denne mærkesag skal
uddybes på øremærkede valgplakater til ophængning i Herning og
Emdrup)

Der ud over er det også blevet tid til at finde spidskandidater og suppleanter til
Aarhus Universitets Bestyrelse.

Brænder du for at tale studerendes sag? Og har du lyst til at
være de studerendes stemme i Aarhus Universitets øverste
beslutningsorgan? Studenterrådet ved Aarhus Universitet leder
efter to personer, der sammen skal repræsentere os studerende i
universitetsbestyrelsen og kæmpe for de bedste vilkår for alle
studerende!

Hvorfor sidde i universitetsbestyrelsen?
I Universitetsbestyrelsen får du medindflydelse på nogle af de vigtigste beslutninger, der
vedrører studerende og Aarhus Universitet i sin helhed. Gennem bestyrelsesarbejdet
tilegner du dig en række nyekompetencer, og du vil komme til at lære meget over kort
tid.

Som bestyrelseskandidat for Studenterrådet bliver du en del af en organisation, der
gennem 90 år har kæmpet for bedre rammer for vores uddannelser og studieliv.
Studenterrådet bliver sammen med det andet studerende medlem din tætteste allierede,
og du vil altid mulighed for at søge hjælp og sparringhos dine medstuderende i
Studenterrådet. Med denne stilling følger derfor også et tæt samarbejde meden
professionel organisation og et stærkt socialt sammenhold.
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Lidt om arbejdet i bestyrelsen
Som bestyrelsesmedlem er din opgave at være de studerendes stemme i universitetets
øverste beslutningsorgan. Arbejdet indebærer fem årlige bestyrelsesmøder inklusiv et
seminar - og så skal du have mod på at læse bilag og lære alt om Aarhus Universitet.
Herudover indeholder arbejdet et aktivt samarbejde med Studenterrådets udvalg og
relevante fagråd.

Du vælges for en toårig periode fra februar 2023 til og med januar 2025.
Bestyrelsesmedlemmer honoreres med et månedligt vederlag for indsatsen. Timetal
varierer, men der er spidsbelastning i forberedelsen til møderne. Det forventes, at
man bruger ca. 7 timer pr. uge.

Hvem søger vi?
Vi søger en engageret studerende, der er god til at videreformidle sine medstuderendes
interesser og holdninger, som kan holde hovedet koldt i pressede situationer. Vi søger
desuden en person, der vægter repræsentation af studerende højt. Vi lægger vægt på:

● Dine kommunikative evner
● Din studenterpolitiske erfaring gennem dit fagråd, andre foreninger eller

erhverv
● Din gåpåmod og motivation for at varetage tillidshvervet som

bestyrelsesmedlem

Interesseret?
Så skynd dig at sende en opstilling senest fredag den 30. september kl. 12.00 til
mengers@sr.au.dk. En opstilling skal indeholde: Fulde navn, studie, en motivation og
lidt om egne erfaringer i og uden for Studenterrådet. Ansøgninger behandles af
Valgkommissionen, hvorefter de invitere til uformelle samtaler efter behov.

Hvis du har interesse i eller ønsker at stille op, er du også meget velkommen til at
kontakte de nuværende studentermedlemmer i bestyrelsen. Alle henvendelser
behandles fortroligt.

Mikkel Grøne / 51 51 02 65 /
mikkel@sr.au.dk Studentermedlem af
universitetsbestyrelsen

Jonathan Rossen / 21 57 09 87 /
jonathan@sr.au.dk Studentermedlem af
universitetsbestyrelsen
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Bilag 6: Studenterpolitisk forum
Hvad er Studenterpolitisk Forum?

Studenterpolitisk Forum er et møde mellem Studenterrådet, Konservative Studerende, Frit
Forum og rektoratet. Mødet varer cirka en time og ligger den 24. oktober kl. 11.30-12.30.
Dagsorden for mødet er en opdatering fra rektoratet, hvorefter hver af organisationernes må
holde et oplæg med diskussion om et medbragt emne. Emnet skal sendes i god tid på
forhånd og det er traditionelt kun os, der sender et emne med. Til mødet kommer hver
organisation med maks 2 repræsentanter. Rektoratet vælger så en af de medtagne emner
og arbejder videre med dette.

Processen for Studenterpolitisk Forum i Studenterrådet.
Valg af repræsentanter:
Der vælges af Studenterrådet to repræsentanter til deltagelse i Studenterpolitisk Forum. Den
ene repræsentant er valgt af forretningsudvalget, og det blev Anders Mengers Andersen,
som kan kontaktes på mengers@sr.au.dk. Den anden repræsentant vælges af fællesrådet.

Valg af emne:
Vi skal vælge et emne, som vi tager med til Studenterpolitisk Forum. Det emne vælges
blandt de indstillede emner fra de politiske udvalg (AUPUS - AU-internt politisk udvalg og
LUPUS - levevilkår og uddannelsespolitisk udvalg) og forretningsudvalget. Dette giver i alt
tre emner at vælge imellem. I kan se emnerne i det følgende

AUPUS' indstiller Fokus på decentrale Campi
I AUPUS har vi i år haft fokus på de decentrale campi under AU, herunder et særligt fokus
på det nyoprettede campus AU Viborg. Her skal studerende starte helt ‘fra scratch’, og det er
derfor vigtigt, at AU sikrer den bedst mulige opstart af de nye studerende, som er placeret så
geografisk langt fra det studieliv vi har i Aarhus. Vi mangler stadig fakta for både budgetter,
konkrete tiltag samt hvordan og hvornår studerende reelt inddrages i tiltagene. Derudover
har Aarhus Universitet både campi i Herning og Emdrup. Fælles for de tre decentrale campi
er, at der skal gøres mere for at sikre repræsentation af studerende i faglige og
organisatoriske forhold. Ligeledes er det helt centralt, at man gør mere for at understøtte
aktiviteter uden for undervisningen på de decentrale campi. Dette gælder sociale såvel som
faglige initiativer og arrangementer.

LUPUS indstiller Danmark kan mere III
Det forventes, at regeringen kommer med et forslag omkring at omlægge
universitetsuddannelserne særligt kandidatuddannelserne baseret på reform kommissionens
rapport fra sommeren. Dette består blandt andet af 1 årige 75 ects points kandidater efter
sigende. Forslaget er ikke kommet ud endnu, men forventes at komme ud i forbindelse med
valgkampen. Vi er interesseret i med AU at diskutere, hvordan de stiller sig overfor dette.
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Forretningsudvalgets Indstiller Fysiske studiemiljøer - besparelser
I FU har vi indstillet dette, da vi tænker, at det er vigtigt for Studenterpolitisk Forum at drøfte,
hvordan vi sikre vores fysiske studiemiljøer i en tid, hvor AU oplever store besparelser
grundet den nuværende energikrise. Dette gør, at AU skal spare meget, hvilket kan komme
til at gå udover det fysiske studiemiljø. Vi ser det allerede i forbindelse med, at man på NAT
og Tech nu lukker kl. 18 (om end med visse undtagelser). Vi ønsker med dette punkt en
orientering af AU’s spareplaner, en drøftelse af disses betydning for studerende og særligt
studiemiljøet. Ligeledes ønsker vi at tale, om den adfærdsregulering, som er blevet foreslået.
Det er vigtigt at tale om dette nu, da det rammer vores alles studiemiljø og kan få
konsekvenser for vores uddannelse og vores tid på AU.
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Bilag 7 Politik Konference
Så er det igen blevet tid til Danske Studerendes Fællesråds (DSF) politikkonference (PK). Den
afholdes den her til efteråret (med fest og fri forplejning)

DSF er paraplyorganisationen for de forskellige Studenterråd, der er i Danmark og varetager
studerendes interesser over for blandt andet ministeren og på det landspolitiske. Vi er som
Studenterrådet ved Aarhus Universitet en medlemsorganisation under DSF og deltager aktivt både i
bestyrelsen og i forskellige udvalg.

Studenterrådet ved Aarhus Universitet er den næststørste organisation i DSF, og derfor vil vi gerne
vise os stærk, og have så stor og stærk en delegation som muligt. Derfor håber vi meget, at nogle af
jer ude i fagrådene har lyst til at deltage!

PK er en fantastisk mulighed for at diskutere uddannelses og levevilkårs politik på nationalt plan med
nogle af de klogeste og mest engagerede hoveder indenfor området – uden at man er tvunget til at
skulle holde ild tale på hver indvending. Denne PK bliver selvfølgelig fysisk, så der er lovet massere af
hygge, en fantastisk fest om lørdag, og rig mulighed for at sludre med andre over en sodavand eller
øl.

Hvis man selv er international studerende, eller man kender en international studerende, som er
interesseret i området, så kan de også deltage. Der vil være live oversættelse til de store debatter, og
vi vil i år gøre en indsats for at få inkluderet de internationale studerende i egen gruppe.

Derfor er der da kun gode årsager til at tilmelde sig vores politiske delegation, hvilket foregår ved, at
man sender mig en mail Anders mengers@sr.au.dk med følgende oplysninger:

-  Fulde navn
-  Mail
-  Køn
-  Allergener eller andre særlige forhold
-  Om du kan deltage alle dage
-  At du giver samtykke til at SR og DSF må opbevare din data til afholdelse af PK (GDPR).

Vi håber på at se så mange af jer som muligt!
Og husk det er billigere at deltage end at blive væk!!!

Mvh
Anders Mengers
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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 Mengers mengers@sr.au.dk og Mikkel Grøne
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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.  Jeanette Kusk
Jeanette@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 Mickel Munk mickel@sr.au.dk
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