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Før 5. Ordinære Fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.

Hermed indkalder Dirigentinstitution til det 5. Ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 27. Oktober

2022 kl. 17:15 i Preben Hornungstuen.

Mødets tema er "Valg, Univalg, og forhåbentligt noget der er sjovere end 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

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.)

Bilag 3, Kommissorieudvalg
Hvert år inden det konstituerende fællesrådsmøde skal kommissorieudvalget nedsættes.
Udvalget skal indeholder blandt andre 3 medlemmer valgt af Fællesrådet. Disse medlemmer står for at
sikre FR’s interesser.
Minimum 3 valgområder skal være repræsenteret i Kommisorieudvalget.
Udvalgets arbejde er at se på Studenterrådets udvalg (AUPUS, LUPUS, IC) og beslutte om de regler
deres møder er underlagt skal ændres. Det forventes at dette kommer til at tage 2-6 timers arbejde
fordelt hen over 1-3 møder (Alt efter hvor store ændringer man vil lave)

Univalg, har ikke et bilag
Hvis du, nogen fra dit fagråd, eller bare en studerende du kender, stadig har spørgsmål om
universitetsvalget så tag dem her og så vil dette blive opklaret.
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Foreløbig dagsorden
Foreløbig dagsorden til det 5. 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 Nedsættelse af Kommisorieudvalget (O+B) (Bilag 3)
2.3 Rammekontrakt (O+D+B) (Bilag 4)
2.4 Studenterrådets samarbejde med Danske Studerendes Fællesråd (D) (Bilag 5)

17:25-18:00

Pause med aftensmad 18:00-18:45

3.  Sager til behandling II
3.1 Præsentation af Studenterrådets spidskandidater. (O)
3.2 Praktisk information om det kommende Universitetsvalg (O)
3.3 Diskussion om valgkommissionen (O+D) (Bilag 6)
3.3 Workshop om hvordan man spreder et budskab (Bilag 7)

18:45-19:30

Pause 19.30-19.40

4. Meddelelser
4.1 Fagrådsrunde (O)
4.2 Forretningsudvalget (O)
4.3 Aktivistisk Koordinator (O)
4.4 AUPUS (O)
4.4.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 7)
4.5 LUPUS (O)
4.5.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 8)
4.6 IC (O)
4.6.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 9)
4.7 Socialudvalget (O)
4.8 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 3. Ordinære
fællesrådsmøde
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)
Referat:

● Erik (Chefdirigent), Erik (Førstedirigent), Frederikke(Statsrådet, M),
Katarina (statsrådet), Anders (Statsrådet), Thomas (biologi, M),
Anne-sofie (bio), Hans-Kristian(Sigma, M), Frederik (Mogens, M), Rune
(Sigma, M), Jes (Sigma, M), Ditte (Ria, M), Mickel (FU), Kristine
(Statsrådet), Anders(Statsrådet, M), Jakob (Geoscience), Thea (Igor, M),
Sofie (Medicin, M), Astrid (Medicin, M), Jeanette (Arts), Mikkel(Jurarådet,
M), Peter(FU-Formand), Nanna(Sjus, M), Stine (Sjus), Camilla (Arts, M),
Oliver (Arts, M), Sigurd (Arts, M), Zenia (Arts, M), Puk (Arts), Mette (Arts,
M), Elisabeth (Arts, M), Thea (Arts), Julia (Psyk, M), Jonathan (Arts),
Nikolaj (Sekretariatsleder), Rune (De studerendes råd, M).

● Beslutning: 20 Mandater = Quorum Konstateret

1.2 Godkendelse af referat - 3 ordinære fællesrådsmøde d.19.05.2021 (O+D+B)
(Bilag 1)
Referat:

● ingen spørgsmål til referatet
● Beslutning: Referatet er godkendt

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)
Referat:

● Punkt 4.10 rykkes til 4.1
● Beslutning: Dagsordenen er godkendt.

17:15-17:25

2. Sager til behandling I
2.1 Indsupplering til Dirigent institutionen (O+B) (Bilag 2)
Referat:

● Erik(Chefdirigent): Orienterer om rollen.
● Beslutning: Der var ikke nogen, der stillede op.

17:25-18:00
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2.2 Indsupplering til forretningsudvalget (O+B) (Bilag 3)
Referat:

● Jeanette (Næstforperson) orienterer om opgaverne i Forretningsudvalget.
○ Hvis man bliver valgt nu sidder man til februar.

● Der er 2 åbne pladser i Forretningsudvalget
● Rune (Sigma) stiller op. Sofie Agerbæk (FU/Mogens) genopstiller in

absentia.
● Beslutning: Rune(Sigma) og Sofie(FU) vælges pr. akklamation

2.3 Rammekontrakt (O+D+B) (Bilag 4)
Referat:

● Peter (Formand) orienterer om Rammekontrakten
○ Det er en 3-årig aftale Studenterrådet indgår med Universitetet.
○ Studenterrådet forpligter sig på at udføre en række opgaver, der

ses i Bilag 4.
● Peter orienterer om forhandlingsplanen

○ FU har valgt at prioritere en række punkter, der ses i Bilag 4.
○ Peter bemærker at forhandlingsplanen blev ændret grundet

ansættelsesstop ved AU. Derfor blev der prioriteret at bibeholde de
midler, som allerede stod i rammekontrakten.

● Peter orienterer om den kontrakt vi er blevet tilbudt af AU.
○ Der er skrevet Studenterlinjen og foreningsunderstøttelse i

kontrakten.
○ AU tilbyder 10.000 kr. til Sandbjerg seminarie.
○ AU undersøger muligheden for at støtte DSFI med yderligere

100.000.
● Debat:
● Mikkel (Jura, M): Er 100.000 til DSFI en udbyggelse af arrangementet?

○ Peter (Formand): Nej. Det er til bibeholdelse af arrangementets
størrelse. DSFI har i år lavet et betydeligt

● Jonathan (Arts) mener Frivilliggallaen er en god prioritering, men at FU
skal passe på deres prioriteter.

○ Peter: Vi forsøger at få penge til Frivilligalla og AU Run gennem
fonde.

● Jeanette (Næstforperson) Orienterer om at udgifterne til DSFI er stigende,
især på sikkerhed. Derfor bliver vi nødt til at få flere penge hertil. Såfremt
at vi bliver på de 300.000 i tilskud på DSFI må vi skære væsentligt ned på
arrangementet

○ Peter: DSFI er en fejring af universitetet
● Kristine (Statsrådet) nævner at det var svært at finde rundt i bilaget for

rammekontrakten. Hun nævner at en del af tilskuddet er politisk bestemt.
Nævner desuden at det faste tilskud er faldet en smule
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○ Peter: Det er en fejl fra AU’s side, at det faste tilskud er faldet. Det
skulle være det samme beløb.

● Puk (Arts): Mener at vi skal tænke strategisk og prioritere fagrådene.
Nævner desuden at det er vigtigt at definere hvordan man sikrer det
internationale arbejde.

○ Peter: AU mener at StudenterHuset dækker de internationale
studerende. AU vil ikke give penge til Circle U

● Rune (Sigma, M): Spørger hvorfor tilskuddet, der er baseret på stemmer
er på størrelse med det Artsrådet modtager.

○ Jeanette: Hvis vi laver et godt universitetsvalg får vi flere penge
○ Jonathan: Artsrådets aftale kommer gennem fakultetet.
○ Peter og Erik (Chefdirigent): Dette tilskud er statsligt fastlagt. Dette

kan vi ikke rykke ved.
● Anders’ kæreste: Beder om uddybelse vedr. Studenterlinjen.

○ Peter: Vi har fået Studenterlinjen på rammekontrakten.
● Erik (førstedirigent): Hvornår begyndte vi at få det faste tilskud og er der

taget forbehold for inflation?
○ Peter: Det er lang tid siden. Vi kan ikke få beløbet op.

● Peter: Slutter af med opsummering af de vigtigste punkter.
○ Flere penge til DSFI.
○ Flere penge til Sandbjerg.

■ Peter opsummerer i øvrigt Sandbjerg.
● Der stemmes om hvorvidt fællesrådet kan godkende

forhandlingsstrategien
● Beslutning: Strategien er vedtaget.

3.  Sager til behandling II
3.1 Præsentation af studenterrådets mærkesager 2022 samt uni-valg info (O)
(Bilag 5)
Referat:

● Første del: Mærkesager
● Anders Mengers (Statsrådet) orienterer om valgkomissionens arbejde.
● Anders Mengers (Statsrådet) fremlægger mærkesagerne, der kan findes i

Bilag 5.
○ Studieliv er ikke kun studie
○ Fornuftig digitalisering
○ Studieliv uden for campus Aarhus

■ Mikkel (Jura, M) tilføjer at Studenterrådet tager til Emdrup
og Herning i valgkampen

● Debat:
● Morten (Sigma, ?): Er vi i kontakt med fagrådene i Herning og Emdrup?

○ Erik (Chefdirigent): En smule. Rune fra Emdrup er med i dag.
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● Jonathan (Arts) spørger om man har taget højde for hvorvidt den nye
spidskandidat kender til Herning og Emdrup.

○ Erik: Ja, vi indså at vi ikke har lagt meget vægt på det tidligere
○ Mikkel (Jura, M): Det er rigtigt at der ikke er nok kontakt til Emdrup

og Herning
● Stine (SJUS, M) spørger om vi har en eller flere mærkesager?

○ Erik: Vi har flere mærkesager.
● Jeanette (næstforperson): Roser tiltagene.
● Frederik(Mogens, M) spørger om hvordan kommer andre Campus med til

fællesrådsmøder?
○ Peter (Formand) nævner at vi rigtig gerne vil have mere kontakt til

Emdrup og Herning
● Rune (Emdrup) siger at han er glad og overrasket for at blive prioriteret.

Foreslår at Herning, Emdrup og Foulum får en arbejdsgruppe, der vil have
et månedligt møde med FU.

○ Peter mener at dette er en glimrende idé og at det skal noteres i
referatet.

● Jeanette: Foreslår at FU får til rolle at komme på de andre campus to
gange i semesteret eller lignende.

● Puk (Arts) nævner at:
○ Vi skal huske Moesgård, der ligger en halv time væk.
○ Foreslår at Kom. ansvarlig kommer mere ind over Fornuftig

digitalisering
○ Kan godt lide Studieliv er ikke kun studie, men mener vi skal passe

på ikke at glemme fagligheden.
● Anden del: Opslag for bestyrelsesmedlem
● Anders Mengers (Statsrådet) orienterer om opslag for

bestyrelsesmedlemmer
○ Deadline fredag d. 30/9 klokken 12.
○ Alle ansøgninger tages ind til samtale.

● Tredje del: Opslag til nævn og råd og generel info
● Anders Mengers (Statsrådet) orienterer om nævn og råd

○ Deadline på ansøgninger er om 14 dage.
● Anders Mengers (Statsrådet) orienterer om vigtige datoer

○ XX/XX kl. 00.00 er der plakatstorm
● Anders Mengers (Statsrådet) opfordrer alle fagråd til at finde en

valgansvarlig
● Anders Mengers (Statsrådet) orienterer om en valgmateriale lavet i

samarbejde med Frit Forum og Konservative Studerende
○ Videoer til brug på sociale medier

● Spørgerunde:
● Jonathan (Artsrådet) spørger om hvad man som fagråd skal gøre

fremadrettet og hvad man skal lave i valgkampen

9



FÆLLESRÅDSMØDE

○ Anders Mengers (Statsrådet) fortæller at alle fagråd skal finde en
valgansvarlig, der vil modtage information fra valgkomissionen

○ Anders Mengers (Statsrådet) fortæller at Studenterrådet og
valgkommissionen vil støtte fagrådene både økonomisk og med
gode råd

○ Erik (Chefdirigent) fortæller at der som punkt til næste
fællesrådsmøde vil være idéudveksling om valgkamp

● Beslutning:

Pause med aftensmad 18:00-18:45

3.2 valg af emne til studenterpolitisk forum (bilag 6)
Referat:

● Første del: Valg af emne
● Erik (Chefdirigent) orienterer om hvad studenterpolitisk forum er.
● AUPUS: Anders Mengers (Statsrådet) orienterer om hvad AUPUS har

indstillet som emne
○ AUPUS indstiller “fokus på decentrale campi”

● LUPUS: Jeanette (Næstforperson) orienterer om hvad LUPUS har
indstillet som emne

○ LUPUS indstiller “Danmark kan mere III” som emne
○ Jeanette nævner at Studenterpolitisk Forum måske ikke er det

rigtige forum at diskutere dette emne i, grundet Frit Forums
positive holdning til emnet.

● FU: Peter (Formand) orienterer om hvad FU har indstillet som emne
○ FU indstiller “Fysiske studiemiljø - besparelser” som emne

● Der gives 3 minutters summepause inden afstemning.
● Beslutning: Fokus på decentrale campi indstilles som emne til

studenterpolitisk forum

● Anden del: Der skal vælges en repræsentant for Studenterrådet til
studenterpolitisk forum

● Jes (Sigma, M) stiller op
● Jonathan (Arts) foreslår at det skal være en repræsentant fra et decentralt

campi, der stiller op.
● Rune (DSR emdrup) stiller op
● Da både Jes (Sigma) og Rune (DSR emdrup) stiller op, er der kampvalg

ved anonym afstemning
● Beslutning: Rune(DSR Emdrup) vælges som repræsentant for

Studenterrådet til studenterpolitisk forum

3.3 Circle U Student Union (O+D)
Referat:

● Mickel(FU) og Puk(Arts) orienterer om Circle U

18:45-19:20
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○ Mickel er valgt fra FU og Puk er valgt fra fællesrådet.
○ Circle U er en europæisk universitetsalliance
○ 9 universiteter er med i alliancen.
○ Alle aktiviteter er centreret om Global health, Democracy og

Climate.
● Puk fortæller at der til fællesrådsmøde d. 1/12 skal vælges en ny

fællesrådsrepræsentant til Circle U.
○ Vælges for et år ad gangen.
○ Vælger ligeledes repræsentanter.

● Puk skal bruge fællesrådets hjælp til at skrive et politikpapir.
● Puk får feedback på sit politikpapir via Menti.

Pause 19.20-19.30

4. Meddelelser
4.1 Fagrådsrunde (O)
Referat:

● Artsrådet:
○ Afholdte stormøde med fagråd tirsdag i denne uge
○ Workshops med pænt fremmøde

● BFU:
○ Har i tirsdags afholdt opstartsmøde for alle foreninger på biologi
○ 30 års fødselsdag for maskot (skildpaden Pelle) fredag næste uge
○ Holder auktionsbar
○ Glæder sig til valg

■ Ingen stemmer på andet end SR på biologi
● DSR:

○ DSR har haft travlt med at den fysiske studievejledning bliver
fjernet fra Campus

○ Genstarter DPU debat som studenterdreven organisation
● Jurarådet: (Består af AJ og MJ)

○ Eksistentiel samtale i AJ, der overvejer et navneskifte væk fra
“Alternative” grundet sammenligningen med det politiske parti af
samme navn.

○ Interne sociale arrangementer for at lokke nye medlemmer til.
○ Valgbar i forening med festforeningen og de andre politiske

foreninger på jura.
○ Erik (Førstedirigent) foreslår navnet alpha jurister.

● Medicinerrådet:
○ Afholder frivilliggalla på medicin.
○ Afholder generalforsamling næste uge.

● Mogens:
○ Planlægger studietur til Hamborg.

● Psykrådet:

19:30-20:10
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○ Har for første gang haft rusdage på kandidaten. De har fået positiv
feedback.

○ Holder første eksterne psykrådsmøde på mandag.
● RIA:

○ Døjer med interne organisatoriske udfordringer i forbindelse med
overlevering.

● Sigma:
○ Afholder Latex kursus i samarbejde med IGOR.

● SJUS:
○ Har haft travlt med AU-campus Viborg. Studiet udflyttes. Man

forsøger at sikre bedst mulige rammer.
○ Kæmper stadig for ordentlige forhold for obligatoriske

sommerkurser.
○ Generalforsamling torsdag i næste uge.
○ Har fået ansat to studerende som konsulenter til udvikling af AU

campus Viborg.
● Statsrådet:

○ Generalforsamling sidste uge. Fik 37 medlemmer + suppleanter.
○ Har afholdt faglig dag med over 1000 deltagere.

● Igor:
○ Har afholdt filmklub.
○ Fagrådsmøde snart.

4.2 Forretningsudvalget (O)
Referat:

● Peter (Formand)
○ Følger med i Danmark kan mere (mindre) III

■ Fællesmøde herom tirsdag i næste uge
○ I medierne på forskellige ting
○ Afholdelse af DSFI og Studiemessen

● Jeanette (næsteforperson)
○ Opfordrer til at fagrådene kan hjælpe forretningsudvalget mere.

4.3 Politik Konference (O) (Bilag 7)
Referat:

● Anders Mengers (Statsrådet) orienterer om Politik Konferencen for DSF
○ Afholdes fra d. 28/10-30/10 i København.
○ Til politik konference sættes punkterne, der skal arbejdes for i DSF.
○ Der skal findes 3 nye menige medlemmer til bestyrelsen.
○ Anders opfordrer Fællesrådet til at komme med i delegationen

■ Alt er betalt
■ Der afholdes 2-3 formøder á 2 timer ad gangen.

● Rune (Sigma) beder Anders sende bekræftelse for tilmelding per mail.
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4.4 Aktivistisk Koordinator (O)
Referat: Står for at uddele penge til aktivistiske aktiviteter.

● Ingen opdatering

4.5 AUPUS (O)
Referat:

● Mikkel orienterer om AUPUS’ opgaver.

4.5.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 8)
Referat:

● Man inviteres til at komme forbi chefdirigenterne hvis man ønsker at være
med i AUPUS.

4.6 LUPUS (O)
Referat:

● Jeanette orienterer om AUPUS’ opgaver.

4.6.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 9)
Referat:

● Man inviteres til at komme forbi chefdirigenterne hvis man ønsker at være
med i LUPUS.

4.7 IC (O)
Referat:

● Mickel (RIA) orienterer om IC
○ “mini” studenterråd for internationale studerende.

4.8.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 10)
Referat:

● Man inviteres til at skrive sig på listen hos chefdirigenterne.

4.9 Socialudvalget (O)
Referat:

● Peter (Formand) orienterer om socialt udvalg.
○ Planlægger bla. en quiz efter dagens møde.
○ Alberts på mandag.

● Mikkel (Jura) opfordrer til at man melder sig ind hvis man ikke er tilfredse
med socialudvalgets begivenheder.

4.10 Andre (O)
Referat:

● Erik (Chefdirigent) fortæller at der er problemer med mailinglister.

13



FÆLLESRÅDSMØDE

● Erik (Chefdirigent) fortæller at der er “morgen med SR” hver torsdag
● Stine (SJUS) orienterer om at der snart er Frivilliggalla, og at man kan

opstille sine frivillige til en række priser.

5. Evt.
Referat:

● Der var ikke nogle, der meldte ind på Evt.

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 (dvs.Studenterrådets vedtægt) 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
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Bilag 3: Nedsættelse af Kommisorieudvalget
Vi er nået til det sidste ordinære fællesrådsmøde i dette rådsår, og ifølge vores statut, skal vi

nedsætte kommisorieudvalget, der har til opgave at revidere vores udvalg (AUPUS, LUPUS, IC)s

kommissorier. For at sikre en god proces skal der vælges 3 fra fællesrådet. Det forventede tidsforbrug

er 1-6 timer hen over 1-3 møder alt efter hvor store ændringer udvalget kommer frem til at der skal

laves.

Kommissorieudvalg

§ 31

Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på sidste møde inden næste konstituerende

Fællesrådsmøde.

Der vælges følgende medlemmer til Kommissorieudvalget.

● 1 medlem af Dirigentinstitutionen, som agerer forperson og står for at lede udvalget og sikre

statutten. Der tilstræbes valg af et erfarent medlem.

● 1 medlem af forretningsudvalget, som agerer i en koordinerende rolle og står for at sikre udvalgets

arbejde. Der tilstræbes valg af et medlem, som har en passende balance mellem erfaring og

mulighed for at genopstille.

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

sidste rådsår.

● 3 valgt af Fællesrådet. Disse medlemmer står for at sikre FR’s interesser.

Minimum 3 valgområder skal være repræsenteret i Kommisorieudvalget.

§ 32

Kommissorieudvalget er ansvarlig for at udarbejde forslag til kommissorier for det næste rådsårs

ønskede udvalg samt at sikre kontinuitet i de politiske udvalg, Kommissorieudvalget nedsætter.

Stk. 2

Kommissorier skal minimum indeholde sagsområde, beføjelser, arbejdets omfang samt krav til

sammensætning.

16



FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 4: Rammekontrakt
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 954.206,40 kr., og en andel af 110.539,10 kr.

Eksempelvis udregning af tilskud for 2023:

Beregning for 2023

Fast tilskud: 954.206,40 kr.

Tilskud på baggrund af stemmeandel ved det forudgående års* valg: 85.966,35 kr.

Samlet driftstilskud: 1.040.172,75 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

-    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
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-    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

til ophæng af banner og valgkommunikation i samarbejde med de øvrige tilskudsberettigede

studenterorganisationer, som Aarhus Universitet har indgået aftale med

-    tilbyde retshjælp og juridisk vejledning til universitetets studerende.

-    tilbyde universitetets studerende uforpligtende samtaler, rådgivning og vejledning

-    støtte op om foreningslivet og hjælpe nystartede foreninger med deres opstart

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: 400.000 kr.

Der ydes et årligt tilskud til seminaret på op til: 75.000 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 den Aarhus den

Berit Eika Peter Stounbjerg

Prorektor Formand for Studenterrådet
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Bilag 5: Studenterrådets samarbejde med
Dansk Studerendes Fællesråd
Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er den nationale interesse organisation for studerende i
Danmark. Vi har i mange år haft et samarbejder med dem hvor vi sender penge og støtte til dem for at
varetage de studerendes interesser på landsplan, gennem politik vedtaget på politik konferencer.

Deres arbejde kan dog godt virke meget fjernt, da der kun er politik konference 2 gange om året og
deres kontor ligger i københavn. Det kan derfor godt være svært at følge med i hvad DSF faktisk går
og laver. Derfor vil vi høre om hvad det er Danske Studerendes Fællesråd laver, hvordan vi deltager i
det og hvad der kan gøres bedre.

Da vi sender en delegation til politik konference få dage efter fællesrådsmøde, har vi også muligheden
for at diskutere hvad det er der snakkes om på en politisk konference og hvordan vi som et fælles
Studenterråd ved Aarhus Universitet er repræsenteret på landsplan.
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Bilag 6: Diskussion om valgkommissionen
Dette punkt er indsendt af Rune N. T. Thorsen, fra fagrådet SIGMA

Som studerende er jeg utilfreds med måden Studenterrådet håndterer valget til bestyrelsen.
Specifikt selve eksistensen af en valgkommission, at de studerende ingen indsigelser har til
kommissionens beslutninger efter denne er nedsat og med måden hvorpå denne nedsættes,
føler jeg ikke, der er garanteret en god repræsentation i sammensætningen af
valgkommissionens medlemmer.

Som fagrådsmedlem kan jeg heller ikke stå inde for en rangordnet liste. Dette kommer sig
af, at en rangordnet liste giver endnu mere magt til valgkommissionen end det ellers var
tilfældet med en sideordnet liste, der giver valget tilbage til de studerende. Lige nu sker der
det, at hvis en spidskandidat fra Studenterrådet ikke har støtte fra et fagråd, har fagrådet
ingen måde at reagere på dette, andet end ved at melde sig ud af studenterrådets
valgproces. En spidskandidat behøver ikke at have absolut med vilje, men et fagråd burde
have muligheder for at udvise deres tilfredshed med kandidaten ved at kunne lave et
meningsfuldt valg. Som almindeligt fagrådsmedlem føles dette som om, at Studenterrådet
ikke er interesseret i at repræsentere sine fagråd, eller i det mindste ikke giver disse
mulighed for at føle sig repræsenteret, hvilket er dybt problematisk, da Studenterrådet ikke
er noget uden sine fagråd.

Jeg vil derfor gerne høre valgkommissionens tanker til denne kritik og opfordre fællesrådet til
at diskutere mulige alternativer til valgkommissionen.

20



FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 7: Workshop om hvordan man spreder
et budskab.
Workshoppen vil tage udgangspunkt i den workshop vi afholdte på de 3. ordinære

fællesrådsmøde omkring hvor man kan møde og komme ud til de studerende.

Vi kommer til at tage udgangspunkt i univalget, men håbet er at vi kan lære noget helt

generelt om hvordan man arrangere andre studerende i de forskellige ting man som fagråd

går og laver.
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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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