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Før 1. Ordinære Fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.
Hermed indkalder Dirigentinstitution til det 1. og sidste Ordinære Fællesrådsmøde i dette rådsår
torsdag d. 22. februar 2023 kl. 17:15 i lok. 1412-229.
Mødets tema er "Opstart af Studenterrådet", første del af mødet kommer til at fokusere på hvad der
bliver Studenterrådet prioritering i det kommende rådsår, og se på sidste års regnskab. Gennem anden
del af mødet, vil vi komme nærmere ind på nogle af de politiske aktiviteter.

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 2023:
1. Ordinære Fællesrådsmøde onsdag d. 22. februar 2023, lok. 1412-229
2. Ordinære Fællesrådsmøde onsdag d. 29. marts 2023, Richard Mortensen Stuen
3. Ordinære Fællesrådsmøde onsdag d. 17. maj 2023, Richard Mortensen Stuen
4. Ordinære Fællesrådsmøde onsdag d. 13. september 2022, Richard Mortensen Stuen
5. Ordinære Fællesrådsmøde onsdag d.  25. oktober 2022, Richard Mortensen Stuen
Konstituerende Fællesrådsmøde onsdag d. 6. december 2022, Richard Mortensen Stuen

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
Karsten E. Bidstrup
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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 - Code of Conduct
- Bilag 6 - Arbejdsplanen

Bilag 3,
Code of Conduct er studenterrådets adfærdskodeks der regulere den adfærd som studenterrådet skal
stå inde for. Denne skal revideres hvert år, og da der tidligere har været tale om Studenterrådets
alkoholpolitik til møderne, opfordres alle til at læse eller i det mindste skimme bilag 3 og sende evt
ændringsforslag til dirigent@sr.au.dk inden næste udsending

Bilag 6,
Der har været skrivedag for Forretningsudvalgets Arbejdsplan og de vil orientere om hvad de er
kommet frem til og tage imod evt feedback.
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Foreløbig dagsorden
Foreløbig dagsorden til det 1. Ordinære Fællesrådsmøde d. 22.02.2023
Onsdag  d. 22.02.23 kl. 17:15-21:05, Sted: mødelokale 1412-229  | O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

0. Indskrivning af mandater 17:00-17:15

1. Formalia
1.1  Navnerunde og konstatering af quorum (O)
1.2  Godkendelse af referat - Konstituerende fællesrådsmøde d. 01.12.2022 (O+D+B)
(Bilag 1)
1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

17:15-17:25

2. Ny i fællesråd
2.1 Et oplæg, hvordan det er at være i fællesrådet (O)

17:25-17:35

3. Sager til behandling I
3.1 Indsupplering til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 2)
3.2 Code of Conduct (O+D+B) (Bilag 3)
3.3 Regnskab 2021 (O+B) (Bilag 4)

17:35-18:30

Pause med aftensmad 18:30-19:00

4.  Sager til behandling II
4.1 Status på Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (O) (Bilag 8)
4.2 Politik konference (O) (Bilag 5)
4.3 Arbejdsplan(O+B) (Bilag 6)

19:00-19:45

Pause 19.45-20:00

5. Meddelelser
5.1 Fagrådsrunde (O)
5.2 AUPUS (O)
5.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 9)
5.3 LUPUS (O)
5.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 10)
5.4 IC (O)
5.4.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 11)
5.5 SUUS (O) (Bilag 12)
5.5.1 Indskrivning til SUUS (B)
5.6 Forretningsudvalget (O)
5.7 Studenterrepræsentanter til Valgudvalget (O) (Bilag 7)
5.7.1 Indsupplering til studenterrepræsentanter til Valgudvalget (B)
5.8 Andre (O)

20:00-20:50

6. Evt. 20:50-21:00
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7. Mødeevaluering (uden for referat) 21:00-21:05
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Bilag 1: Referat fra konstituerende møde
Foreløbig dagsorden
Foreløbig dagsorden til det 6. Ordinære Fællesrådsmøde d. 01.12.2022

Torsdag d. 01.12.22 kl. 17:15-21:15, Sted: Preben Hornungstuen | O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Konstituering

1.1 Intro til fællesrådet

Referat:

Peter Stounbjerg åbner  mødet som afgående forperson.

Stine (afgående FU) og Jeanette (Afgående næstforperson) introducerer fællesrådet.

● I dag er der valg til en række poster i Studenterrådet.

1.2 Optagelse af nye fagråd (O)

Referat:

Der er ikke optaget nye fagråd.

1.3 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2023 (O) (Bilag 1)

Referat:

Mandatfordelingen gennemgås af Peter (afgående forperson)

● Et mandat per tusind studerende.

● Der er i det nye rådsår behov for 20 mandater for at være i Quourum.

1.4 Valg af stemmetællere (O+B)

Referat:

● Mickel (afgående FU) og Erik Steenberg (Sigma) vælges som stemmetællere.

● Beslutning: Mickel og Erik vælges per akklamation.

1.5 Valg til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 2)
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Referat:

Den afgående chefdirigent Erik, introducerer dirigentinstitutionen.

1.5.1 Valg af Chefdirigent

Referat:

To kandidater har på forhånd stillet op som chefdirigent.

● Erik (Jura) stiller op

● Karsten (Igor) stiller op.

Vi har kampvalg. Da det er personvalg, skal det foregå anonymt.

Beslutning: Erik vælges med over halvdelen af stemmerne.

1.5.2 Valg af Førstedirigent

Referat:

Karsten opstiller

Beslutning: Karsten vælges per akklamation.

1.5.3 Valg af Andendirigent

Referat:

Ingen valgte at stille op.

2. Formalia

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Referat:

Erik (chefdirigent), Nikolaj (Sekretariatsleder), Kamilla (Artsrådet, M), Mette (Artsrådet, M),

Elisabeth (Artsrådet, M), Oliver (Artsrådet, M), Sigurd (Artsrådet, M), Mikkel (Jurarådet, M),

Anders (Statsrådet), Frederikke (Statsrådet, M), Mathilde (Artsrådet, M), Freddy(ABC, M),

Amalie (ABC, M), Heidi(ABC, M), Mickel (Ria), Ditte(Ria), Jens(Ria, M), Frederik(Mogens,

M), Jes (Sigma, M), Rune (Sigma, M), Kristian (Sigma, M), Anders (Kritisk revisor), Erik

(Sigma), Lærke (Sjus), Marie-Louise(Sjus, M), Thea(Igor, M), Sofie(Medicinerrådet, M),
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Julie (Medicinerrådet, M), Stine (Sjus), Nanna (Sjus), Nicole (Odontologisk Forening, M),

Julia (Psyk, M), Jonathan(Artsrådet, M), Peter (Statsrådet/Afgående forperson), Søren

(Statsrådet), Katarina (Statsrådet, M), Kirstine (Statsrådet), Jeanette (Artsrådet/afgående

forperson), Zenia (Artsrådet, M) og Karsten (Igor/førstedirigent)

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 3)

Referat:

Erik præsenterer fællesrådets forretningsorden og henviser til Bilag 3.

Der stemmes om hvorvidt forretningsordenen kan godkendes.

Beslutning: Fællesrådets forretningsorden godkendes

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 27.10.2022 (O+D+B) (Bilag 4)

Referat:

Erik henviser til referatet i indkaldelsen.

Der stemmes om hvorvidt referatet kan godkendes.

Beslutning referatet godkendes

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Referat:

Erik fortæller at 3.4, 3.5 udgår og navnet på 3. ændres til “beretning”

Dagsordenen godkendes.

3. Beretning

3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets budget for det kommende rådsår (O) (Bilag eftersendes)

Referat:

Nikolaj (Sekretariatsleder) gennemgik budgettet for 2023.

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2020 (O) (Bilag 6)
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Referat:

Peter (Afgående forperson) gennemgår årsberetningen

Peter lægger op til debat vedr. DSFI

● Erik(Sigma) nævner at han mener at man skal prioritere hvorvidt man er festival eller

fredagsbar

● Ditte (Ria) nævner at hun som frivillig oplevede bedre stemning bag baren end foran

baren.

● Et medlem af Mogens spørger hvorvidt man har konsekvenser for de frivillige, der

ikke er mødt op.

○ Peter fortæller at der har været overvejet en løsning med bandlysning af

frivillige, der ikke møder op.

○ Stine fortæller at det at nogle frivillige ikke er mødt op, også havde

konsekvenser for andre frivillige.

● Jes (Sigma) nævner hvorvidt det at man opførte sig dårligt overfor frivillige i år, har

effekt på hvor mange, der møder op næste år.

● Rune (Sigma) nævner at han mener det sidste “gode” DSFI var i 2016. Rune mener at

man bør skære diverse “festival” initiativer. Rune mener ikke at man inkluderer alle

ved at holde den form for arrangement.

○ Peter svarer at det var et mål for projektlederen at række ud til diverse

fredagsbarer på uni.

● Sigurd (Artsrådet) spørger hvad de ekstra 100.000 skal bruges til næste år.

○ Peter svarer for at sikre økonomien og på stigende sikkerhedsomkostninger.

● Erik (Sigma) nævner at han mener lokationen for DSFI er dårlig og har en negativ

effekt på de lokale fredagsbarer.

● Rune (Sigma)  nævner en mulig løsning på problemet med for mange frivillige, der

ikke møder op er, at man udelukker de folk for at være frivillige, i stedet for at

udelukke dem fra hele festivalen.

● Jes (Sigma) nævner at han håber at DSFI bliver taget op som punkt på et kommende

fællesrådsmøde og ikke blot bliver drøftet i FU.

● Christine (Statsrådet) opfordrer til at man afholder sig fra at lede efter nogen at

placere ansvaret på enkeltpersoner. Da Fællesrådet er det øverste organ i

Studenterrådet.

● Peter fortsætter gennemgangen af årsberetningen
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3.3 Den Kritiske Revisionsberetning (O)

Anders Weiss (kritisk revisor) gennemgår den kritiske revisions beretning.

Anders pointerer at man dykker ned i budgettet fremfor årsberetningen.

● Anders synes det er godt med FR møder.

● Sænkning i budgettet: Politiske aktiviteter fagråd.

● Kritik af sænkning i mødeforplejning til dirigenter

● Operation dagsværk: Kritik heraf.

● Alarmudrykning: slettet.

● Delfinen: Vi skal være selektive på hvad vi bruger vores midler på.

○ Kritisk overfor den langsigtede strategi for Delfinen.

● DSFI: Største økonomiske aktivitet og det, der er gået galt.

○ Kritisk revision giver skarp kritik af det foreløbige underskud af DSFI.

○ Kritisk revision tror på potentialet af DSFI.

● Kritisk revision indstiller til at budgettet godkendes.

Referat:

3.5 Godkendelse af budgettet for 2023 (O+D+B)

Referat:

Beslutning: Budgettet for 2023 godkendes.

3.5 Godkendelse af Forretningsudvalgets beretning (O+D+B)

Referat:

Beslutning: Forretningsudvalgets beretning godkendes.

Pause med mad

4. Retningslinjer for rådsåret 2023

4.1 Workshop om arbejdsplan for rådsåret 2023 (O+D) (Bilag 7)

Referat:

Jeanette (Afgående næstforperson) introducerer workshoppen.
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Hver gruppe præsenterer deres ideer. Disse er oplistet i overskiftsform herunder:

● Bevare SU med demoer.

● Mødekultur i Akademisk råd og studienævn.

● Problem i måden hvorpå fællesrådet og Studenterrådet er organiseret.

○ For lang vej fra den almene studerende til Studenterrådet.

○ Bedre samarbejde SR og fagråd imellem

● Hvornår har fællesrådet sidst stemt noget ned?

● DSF: Måden hvorpå man stemmer. Hvorfor skal nat/tech bestemme politik, der

vedrører arts?

● Korte møderne ned.

● Sikre ens vilkår under praktikforløb

● Afskaffe maksimal studietid

● Være bedre til at sikre etablering af  nye fagråd.

● Fælles solidarisk front mod humaniora–bashing

4.2 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 8)

Referat:

Erik præsenterer kommissorium udvalgets arbejde.

Beslutning: Kommissorierne vedtages

4.3 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 9)

Referat:

Erik (Chefdirigent) henviser til Bilag 9

● Kritisk revision fortæller at der har været forvirring over hvilken periode kritisk

revision skal vælges for og hvad de skal lave.

Beslutning: Retningslinjer for Den Kritiske Revision vedtages.

Pause

5. Valg
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5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 10)

Referat:

Peter (Afgående Forperson) orienterer om forretningsudvalgets arbejdsopgaver.

5.1.1 Valg af Studenterrådets Forperson

Referat:

Jeanette (Artsrådet) stiller op.

Debat:

● Rune (Sigma) spørger Jeanette vedr. Jeanettes indlæg i Stiften vedr. “festparker” og

hvorfor

● Erik (Sigma) beder Jeanette om den største grund til hvorfor Jeanette ikke skal være

forperson.

● Jeanette fortæller at hun ikke er glad for valg og at hendes yndlingsfarve ikke

er orange.

Beslutning:

Da denne poster er en tillidspost, er der nu tillidsvalg.

Der er tillid til Jeanette (Artsrådet) og hun vælges som forperson.

5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstforperson

Referat:

Anders (Statsrådet) stiller op som næstforperson.

Debat:

Erik (Sigma) spørger om hvad Anders mener hans største udfordring er.

Peter (Statsrådet) spørger om hvordan man sikrer en god arbejdsbalance i FU.

● Anders foreslår at man bytter rundt på de organisatoriske og praktiske ting, så det ikke

længere i samme grad er næstforpersonen, der er ansvarlig for denne opgave.

Sigurd (Artsrådet) spørger om Anders har en mærkesag som næstforperson.

● Anders svarer at han ikke vil tage fat i konkrete mærkesager, men mener at FU skal

være bedre til at have føling med hvordan det går ude i fagrådene

Rune (Sigma) spørger om hvorvidt Anders ville være med til at videreføre hårde ord mod

DSF, såfremt at fællesrådet forholder sig stærkt kritisk mod DSF
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● Anders svarer ja.

Jonathan (Artsrådet) spørger om hvorvidt Anders kan være en “kriger”

● Anders svarer at han gør alt hvad han kan for at det han tager med fra udvalg og

fællesrådet bliver hørt og kommer videre.

Beslutning:

Da denne poster er en tillidspost, er der nu tillidsvalg.

Anders (Statsrådet) vælges som næstforperson.

5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg

Referat og debat:

Stine (Sjus) stiller op.

Debat:

● Rune spørger hvorvidt Stine var klar over om hendes indtrædelse i FU var uortodoks.

○ Stine svarer ja og beklager.

Oliver (Artsrådet) stiller op.

● Ingen stillede spørgsmål til Oliver

Mathilde (Artsrådet) stiller op.

Debat:

● Rune (Sigma) spørger om Mathilde frygter om FU ville have en for ensidig dagsorden

i FU, når der er så mange fra Arts, der stiller op.

○ Mathilde svarer at det ikke er Mathilde, der skal lave politiken, men føre det

videre fra fællesrådet.

○ Mickel (Ria) kommenterer at hvis man vil have folk fra Nat og Tech i FU, så

må man stille folk op.

Mikkel (Jurarådet) Stiller op

Debat:

● Erik (Sigma) spørger om hvorvidt Mikkel føler han repræsenterer sine medstuderende

når han ikke selv gennemfører på normeret tid ligesom mange andre af hans

medstuderende.
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● Mikkel svarer at han ikke har noget problem med at bruge ekstra tid på sin

bachelor.

Mark (Artsrådet) stiller op

Debat:

● Sofie (Medicinerrådet) beder Mark dele erfaringer med at have opstartet et fagråd.

● Rune (Sigma) spørger om hvorvidt der ville være sjove dynamikker i at gå direkte fra

en stilling under sekretariatslederen til at være i det organ, der ansætter

sekretariatslederen.

○ Mickel kommenter, at FU i højere grad udfører samarbejde frem for “træls

chef” arbejde.

Beslutning:

Da disse poster er en tillidspost, er der nu tillidsvalg til det samlede FU.

Der er tillid til det samlede menige FU.

5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 11)

Referat:

Erik orienterer om valgkommissionens arbejde.

Jes (Sigma) stiller op.

Thea (Igor) stiller op.

Sofie (Medicinerrådet) stiller op.

Mark (Artsrådet) stiller op

Erik (Sigma) tilbyder sin hjælp til overlevering. Da der kun kan være 4 vælger han ikke at

stille op.

Beslutning:

Jes, Thea, Sofie og Mark vælges per akklamation

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 12)

Referat:
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Mickel (Ria) stiller op.

Erik (Sigma) stiller op.

Disse vælges per akklamation.

5.5 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 13)

Referat:

Stine (Sjus) stiller op.

Mikkel (Jurarådet) stiller op.

Sofie (Medicinerrådet) stiller op.

Disse vælges per akklamation.

5.6 Valg til de politiske udvalg og circle U (O+B) (Bilag 14)

Referat:

AUPUS:

Mikkel (Jurarådet) orienterer om AUPUS.

● Mikkel opfordrer særligt de, der sidder i akademisk råd til at være med.

Der opstiller under 14 kandidater og der er dermed ikke kampvalg.

De der vil med i AUPUS, skriver sig på en fysisk liste.

LUPUS:

Jeanette (Forperson) orienterer om LUPUS.

Der opstiller under 14 kandidater og der er dermed ikke kampvalg.

De der vil med i LUPUS, skriver sig på en fysisk liste.

IC:

Der opstilles en kandidat til IC. Det er Gediminas Kaminskas (AU Herning).

Da der ikke er andre opstillinger vælges Gediminas Kaminskas per akklamation.

SUS:

Peter (Statsrådet) orienterer om SUS.

● Man skrives på som medlem på en fysisk blanket.
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Circle U:

Mickel orienterer om Circle U

Mark (Artsrådet) stiller op

Jes (Sigma) stiller op.

● Frederik (Mogens) spørger om hvad det kræver at være suppleant.

○ Mickel svarer at det er en mulighed for at afprøve rollen som en mere

Frederik(Mogens) stiller op som suppleant.

Erik (Sigma) stiller op som suppleant.

6. Evt.

Referat:

Erik (Sigma) fortæller statutudvalget stadig er i live.

Stine (Sjus) fortæller at der er gang i planlægningen af Sandbjerg.

Erik (Sigma) spørger om man bør genoverveje hvornår man har lagt det konstituerende

fællesrådsmøde.

7. Mødeevaluering (uden for referat)
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Bilag 2: Indsuppleringen til Dirigentinstitutionen
Arbejdet i Dirigentinstitutionen
Dirigentinstitutionens opgaver er beskrevet i stattuten, 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 og Karsten Evers Bidstrup, Førstedirigent

Mail: dirigent@sr.au.dk
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Bilag 3: Code of Conduct
Studenterrådet har et Code of Conduct der har til formål at sikre Studenterrådet forbliver et åbent rum
hvor alle følger de kan deltage. Vi skal hvert år vedtage dette i fællesrådet, med eventuelle ændringer.

Ændringsforslag skal sendes til dirigent@sr.au.dk

Code of conduct fra rådsåret 2022-2023
Code of Conduct– Studenterrådet ved Aarhus Universitet
Følgende er udarbejdet af forretningsudvalget på baggrund af Arbejdsplanen for Rådsåret 2021 og
vendt med Fællesrådet til fællesrådsmødet den 6 maj, hvor den blev vedtaget i denne form. Code of
Conduct er endvidere inspireret af Studenterrådets personalepolitik, som indeholder afsnit om
fagrådsaktvites rolle, når fagrådsaktive agerer som frivillige på DSFI, Studiemessen mm. Code of
Conduct tages op en gang årligt.

Code of Conducts grundlæggende principper
Code of Conduct udtrykker de principper, som bør gælde mellem frivillige fagrådsaktive i
Studenterrådets arbejde. Code of conduct adskiller sig dermed fra personalepolitikken, som henvender
sig til Studenterrådets medarbejdere og valgte. Code of conduct består af normer for god opførsel for
fagrådsaktive i Studenterrådets arbejde. Normerne udgør den overordnede ramme for det daglige
arbejdsliv på Studenterrådet og gælder for fagrådsaktive.

Code of Conduct gælder for fagrådsaktive og frivilige. Den gælder dermed i udvalgene og i
fællesrådet samt i arbejdet, som er startet af fællesrådet. Den gælder ligeledes til festlige lejligheder,
som falder ind under her fx den årlige udvalgs sommerafslutning. Politiken gælder ikke for fagrådenes
eget arbejde. Ligeledes undtaget er følgende punkter, som er dækket ind af Studenterrådets
personalepolitik: Studenterrådets Forretningsudvalg, bestyrelsesmedlemmer, sekretariat,
dirigentinstitution og frivillige, der arbejder for Studenterrådet under Danmarks Største Fredagsbar og
Idrætsdag, Studiemessen, Studenterlinjen og i Delfinens redaktion. Der findes dog punkter, hvori FU,
bestyrelsesmedlemmer og dirigentinstitution vil være dækket af dette dokument.
Code of Conduct søges revideret en gang årligt af Fællesrådet.

Normer for det daglige arbejdsliv
Normerne for det daglige arbejdsliv på Studenterrådet ved Aarhus Universitet er, at alle valgte,
medarbejdere og frivillige
·         Bidrager til at skabe tillid og åbenhed på alle niveauer
·         Udviser gensidig respekt og ordentlighed
·         Bidrager til en sammenhængende og samarbejdende organisation
·         Har god ledelse og gode kollegiale relationer i hverdagen
·         Respekterer balancen mellem arbejds- og privatliv
·         Værdsætter mangfoldighed blandt kolleger og samarbejdspartnere

Studenterrådets arbejde med lige muligheder og rettigheder

20

mailto:dirigent@sr.au.dk


FÆLLESRÅDSMØDE

Studenterrådet ønsker en kultur, hvor alle frivilige og fagrådsaktive kan udfolde og udvikle sig i deres
fagrådsarbejde. Det er derfor Studenterrådets mål at arbejde aktivt med at identificere strukturelle og
kulturelle barrierer, som kan hindre fagrådsaktive og frivillige i at udfolde og udvikle deres fulde
potentiale. Studenterrådet vil løbende holde fokus på sin indsats for at identificere og så vidt muligt
fjerne de nævnte barrierer.
Fagrådsaktives miljø
Det er Studenterrådets hensigt
·         At udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk miljø for alle fagrådsaktive
·         At der i arbejdet med miljøet for fagrådsaktive skal være fokus på tillid, trivsel og sikkerhed
·         At arbejdet med miljøet for fagrådsaktive skal integreres som en del af dagligdagen på alle
organisatoriske niveauer
Studenterrådet ved Aarhus Universitet ønsker en åben og løbende dialog om fagrådsaktives miljø
herunder forhold vedrørende trivsel, stress og arbejdsbelastning både fysisk og psykisk. Det er op til
FU og Studenterrådets dirigenter at sikre, at det er muligt at deltage i Studenterrådets arbejde som
fællesrådsaktiv uden, at det ødelægger ens balance mellem studiet, studieliv og arbejdet som
fagrådsaktiv.
Studenterrådet accepterer ikke sexisme, mobning, chikane, trusler og vold. FU og Dirigenterne har et
ansvar for aktivt og tydeligt at forebygge, identificere og håndtere problemer med sexisme, mobning,
chikane, trusler og vold. Sekretariatslederen er tillidsrepræsentant for fællesrådet og udvalgenes
deltager. Dette gælder også til festlige lejligheder. Det påhviler FU og Dirigentinstitutionen et særligt
ansvar for at vise en god vej. Studenterrådet tager også afstand for enhver brug af magtrelation i
forbindelser med udvalgsarbejde, fællesrådet og i festlige aktiviteter herunder. Det skal altid være
muligt at henvende sig, hvis man oplever problemer hermed.
Det påhviler alle fagrådaktive, der indgår i samarbejder og relationer at agere professionelt og sagligt.
Dette opnås gennem gensidig respekt for hinandens grænser; faglige såvel som personlige.
Studenterrådet lægger fortsat vægt på vigtigheden af en uformel tone mellem forskellige
fagrådsaktive. Det må til altid huskes, at folk er frivillige og ikke er ansatte af Studenterrådet. Derfor
er dette dokument snarere en fælles forståelse for ordentlig opførsel end et egentlig bindende
dokument. Studenterrådet ønsker at studerende fra alle fakulteter og studier føler sig velkomne i
Studenterrådets arbejde. Dette gælder både for fællesrådet og for udvalgene.

Introduktion af nye aktive i fællesrådet
Studenterrådet ved Aarhus Universitet lægger vægt på at give alle nye aktive i fællesrådet og andre
udvalg får en god start.
Det er et fælles ansvar at tage sig godt af nye aktive, men der påhviler FU og Dirigentinstitutionen
samt udvalgsledelserne et særligt ansvar for at informere enhver ny aktiv om Studenterrådet og sikre
sig, at nye bliver godt inkluderet - også socialt.

Repræsentation
Den gode og respektfulde tone forventes deslige i mødet med vores studenterpolitiske modstykker, da
vi sammen gavner det politiske miljø på Aarhus Universitet. Dette gælder for eksempel i valgkampen
samt i de udvalg, hvori der må være repræsentation fra andre studenterpolitiske foreninger.

Alkoholpolitik
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Det er vigtigt, at man i sin rolle som aktiv i Studenterrådets fællesråd og udvalg samt i de mange
sociale arrangementer har mulighed for at være social sammen. Dette betyder også, at alkoholforbrug
for mange er en del af de sociale arrangementer. Dette skal og må ikke begrænses af denne politik.
Det er ligeledes fast tradition for Fællesrådet at give en øl eller drik efter fællesrådsmødet, hvilket
ligeledes er tradition i udvalgene. Dette skal selvfølgelig fortsat være muligt. Vi skal stadig kunne
beholde vores uformelle omgang med hinanden fagligt og socialt. Alkoholforbrug under møder i
Studenterrådet skal begrænses til et niveau, hvor man stadig kan gennemføre mødet. Rygning foregår
efter AU’s rygepolitik. Brugen af rusmidler er ikke tilladt.
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Bilag 3.1: Ændringsforslag til Alkohol og
rusmiddelpolitik - Code of Conduct
Alkohol og rusmiddelpolitik
Til mange sociale arrangementer i studenterrådet er det almindeligt at
der bliver indtaget alkohol. Dette skal ske i sådan en grad, at det er
komfortabelt at deltage i. Det er fast tradition for Fællesrådet at
give en øl eller drik efter fællesrådsmødet, hvilket ligeledes er
tradition i udvalgene. Alkoholforbrug under møder i Studenterrådet er
tilladt i begrænset omfang, for at sikre et trygt og professionelt
miljø. Under møde i udvalg og Fællesrådet er det tilladt at drikke en
genstand, der bliver stillet til rådighed af studenterrådet. Derfor er
det ikke tilladt at indtage medbragt alkohol under mødet i
studenterrådet.
Rygning foregår efter AU’s rygepolitik. Brugen af ulovlige rusmidler er
uacceptabelt.
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Bilag 4: Regnskab for rådsåret 2022
Studenterrådets regnskab bliver behandlet af en ekstern statsautoriseret revisor, og vil blive eftersendt,
når denne er os i hende. Dog på grund af intern praksis vil regnskabet ikke fremgå i udsendingen, da
man ikke ønsker at det fulde regnskab cirkulere i offentligheden. Man er fri til at komme forbi
studenterrådets kontor inden for åbningstid og spørge vores bogholder, hvor man kan få lov til at se
regnskabet i sin helhed.

24



FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 5: Politik konference
Anders Mengers Andersen orientere om Politik konferencen.

Hvis du ønsker at melde dig til den politiske delegation, og ikke allerede har gjort det, skal du skrive
en mail til Anders: mengers@sr.au.dk SU. 17. feb. 2023

En kort introduktion:
Danske Studerendes Fællesråd er paraplyorganisationen for en række studenterråd og
studenterforeninger på de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Disse omfatter landets
otte universiteter samt en række kunstneriske- og kulturelle uddannelser. DSF varetager studerendes
landspolitiske interesser overfor blandt andre Uddannelses- og Forskningsministeriet,
Folketingspolitikere, fagbevægelsen og interesseorganisationer. Vi er som Studenterrådet ved Aarhus
Universitet en medlemsorganisation under DSF og deltager aktivt i bestyrelsen, hvor vi har to
mandater, og i de forskellige politiske udvalg. DSFs generalforsamling kaldes for Politikkonference
og er dermed organisationens øverste og vigtigste beslutningsorgan.

Politikkonferencen:
Til forårets PK skal der behandles to politikpapirer. Det ene politikpapir er på engelsk og omhandler
DSF’s Policy on international matters. Det andet papir er på dansk og omhandler DSF’s
arbejdsmarkedspolitik. På PK skal vi debattere og endeligt godkende disse politikpapirer.

Studenterrådet ved Aarhus Universitet er den næststørste medlemsorganisation i DSF og bærer 27
mandater til Politikkonferencen. Derfor vil vi gerne sende en så stor delegation som muligt afsted, så
vi kan afspejle vores studenterpopulation på bedste vis. Derfor håber vi meget, at nogle af jer ude i
fagrådene har lyst til at deltage. Til politikkonferencen er der selvfølgelig fri forplejning og
transporten bliver betalt – så det er dyrere at blive hjemme!

Politikkonferencen er en god mulighed for at diskutere og lære mere om uddannelsespolitik på
nationalt plan sammen med nogle af de klogeste og mest engagerede studerende indenfor området.
Desuden er der også planlagt sociale aktiviteter, så det hele ikke bare handler om studenterpolitik.

I denne mail vedhæfter jeg udsendingen med det foreløbige program samt informationer om DSF og
PK.

Praktisk:
Vi tager afsted i samlet flok fra Aarhus, hvorfra vi følges ad til Kolding.

Det vil desuden være muligt at overnatte på SDU i Kolding. Delegationen fra Aarhus sover i samme
lokale. Man er også velkommen til selv at arrangere overnatning.

Tilmelding til Studenterrådets delegation:
Tilmelding foregår ved, at man sender en mail til mengers@sr.au.dk med følgende oplysninger:
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-          Fulde navn

-          Mail

-          Allergener eller andre særlige forhold

-          Om du kan deltage alle dage

-          At du giver samtykke til, at vi i SR og DSF må opbevare din data indtil og under afholdelsen af
PK (GDPR).

Inden vi tager afsted til Kolding, vil der blive afholdt nogle forberedende møder i Studenterrådets
delegation, hvor vi vil drøfte politikpapirernes indhold. Det første møde i delegationen bliver fastlagt
snarest muligt.

26



FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 6: Præsentation af Arbejdsplan
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Udvikling af Studenterrådet

Fagråd i centrum
Essensen af Studenterrådets virke og organisation er fagrådene. Fagrådene udgør
tilsammen Studenterrådet; det er fagrådene der statuerer Studenterrådets politik, det er
fagrådene der er Studenterrådets kontakt med AU’s studerende og det er blandt fagrådene,
Studenterrådets kerneaktive findes. Derfor er det altafgørende, at Studenterrådet arbejder
på at styrke organisationen indefra og nedefra.
Forretningsudvalget vil arbejde på at styrke kontakten og kommunikationen til fagrådene i
organisationen for at sikre et samarbejde til gavn for fællesrådet, forretningsudvalget og de
enkelte fagråd. Mens Studenterrådet som organisation har brug for at fagrådene kan stille
personer og viden til organisationens virke, kan Studenterrådet tilbyde fagråd viden,
kompetence og midler til at drive den bedst mulige studenterpolitiske forening, til gavn for
hele fagrådets bagland og alle AU’s studerende.
Samarbejdet skal faciliteres med tre mål for øje. Studenterrådet skal tilbyde opkvalificering af
fagrådene, forretningsudvalget skal deltage i så mange af fagrådenes møder som muligt, og
forretningsudvalget skal forsøge at facilitere sociale arrangementer og et socialt liv på tværs
af fagrådene.

Ved at tildele alle medlemmerne af forretningsudvalget et ansvar for enkelte fagråd, skal der
sikres en vedvarende kontakt mellem forretningsudvalget og fagrådet. Derved fordres en
gensidig følelse af kontakt og bekendtskab mellem forretningsudvalget og fagrådet. For at
styrke kontakten er det vigtigt, at den ansvarlige deltager i fagrådenes møder, hvorved
fagrådene får mulighed for at opnå tæt kendskab til Studenterrådets kerneaktive og
mulighed for bistand og sparring til løsning af lokale udfordringer.

Studenterrådet har til opgave at stå fagrådene bi. Det gøres bl.a. ved at opkvalificere
fagrådene til at stå stærkt lokalt, således at fagrådene opnår selvstændighed både i at
erhverve medlemmer og i at sikre studerendes interesser i relevante spørgsmål.
Forretningsudvalget vil derfor arbejde på at facilitere kursusdage for fagrådene med henblik
på opkvalificering af fagrådenes medlemmer. Derudover bestræber forretningsudvalget sig
på at afholde semester-møder mellem fagrådenes forpersonskaber. Her skal fagrådene
have mulighed for både at møde forretningsudvalget og den øvrige organisation men også
at møde hinanden og erfaringsudveksle. Dette er med til at sikre at fagrådene oplever, at de
er en del af en stor organisation, struktureret af foreninger på tværs af hele AU.

Studenterrådet oprettede i 2022 Socialt Udvalg, hvis fokus er at facilitere et socialt liv i
Studenterrådet ved siden af det faglige og dagligdagsagtige. Det er forretningsudvalgets
vision, at udvalget vokser i størrelse og relevans, således at kerneaktive og fagrådene kan
mødes i sociale rammer på tværs, som bidrager til at styrke forholdet fagråd imellem, samt
fagråd og kerneaktive imellem.
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Akademiske råd og studienævn
For at sikre, at Studenterrådet understøtter medlemmerne af studienævnene og de
akademiske råd i deres repræsentation, sikrer forretningsudvalget, at vi har opkvalificerende
møder med medlemmerne.
Forinden medlemmerne tiltræder i nævn og råd afholder forretningsudvalget et
opkvalificerende Studienævns- og Akademisk Rådsseminar, hvor nyvalgte medlemmer
inviteres til et opkvalificerende todages kursus med oplæg, workshops og social samvær.
Det er dog ligeledes forretningsudvalgets ambition, at vi holder kontakten med nævns- og
rådsmedlemmerne over hele året. Medlemmerne af de akademiske råd opfordres til at
deltage på møderne i AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet (AUPUS), som tilbyder sparring
mellem medlemmerne og en drøftelse af medlemmernes mødematerialer inden deltagelse i
akademisk rådsmøder. Medlemmerne af studienævnene har i den seneste tid i mindre grad
været understøttet i Studenterrådets udvalgsarbejde. Derfor vil forretningsudvalget lægge en
ekstra indsats her. For at sikre tæt kontakt til medlemmerne vil forretningsudvalget i højere
grad anvende facebookgruppen for studienævnsmedlemmer. Gruppen skal opdateres med
nye medlemmer, og løbende skal gruppen anvendes til at indkalde medlemmerne til kursus-,
opkvalificerings-, sparrings- eller erfaringsudvekslingsmøder, faciliteret af
forretningsudvalget.

Fællesrådet
Det kommende år vil forretningsudvalget arbejde på at udvikle Fællesrådet. Fællesrådet
udgøres af fagrådene, og derfor er det vigtigt, at fagrådene fremover føler et ejerskab over
fællesrådsmøderne og Studenterrådet i almindelighed. Fagrådene skal have mulighed for at
bringe spørgsmål op, debattere frit og beslutte Studenterrådets retning i fællesskab. For at
kunne sikre Fællesrådet som effektivt organ, er det derfor vigtigt, at de enkelte
fællesrådsmøder er velforberedte, struktuerede og behagelige for alle at deltage i.
Forretningsudvalget vil fordre et konstruktivt samarbejde med Dirigentinstitutionen for at
sikre de bedst mulige rammer for fællesrådsmøder, og sikre at fællesrådsmøderne er
relevante, effektive og konstruktive for fagrådene at deltage i.

Dirigentinstitutionen er funktionelt og personelt uafhængig fra forretningsudvalget, og det er
derfor vigtigt at bibeholde den statutsikrede adskillelse af de to organer. Forretningsudvalget
vil derfor alene bidrage med et konstruktivt samarbejde i planlægningen og afholdelsen af
fællesrådsmøderne, og dermed ikke blande sig i Dirigentinstitutionens enekompetencer.

Ligesom det er forretningsudvalgets mål at forbedre det sociale liv mellem fagråd og
kerneaktive, er det også visionen, at fællesrådet skal lære hinanden at kende på tværs af
studieretninger. Det nyoprettede Socialt Udvalg som i 2022 lavede sociale tiltag på alle
fællesrådsmøder, opfordres til at gentage successen. Forretningsudvalget vil bistå Socialt
Udvalg i at lave sociale arrangementer for Fællesrådet i 2023, uden dog at blande sig i
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arbejdet, hvor det ikke er nødvendigt.

Forretningsudvalget bestræber sig på at Fællesrådets mandatbærere får større indflydelse
på tilrettelæggelsen af fællesrådsmødernes indhold.

Universitetsvalg 2023
Studenterrådet vil i det kommende rådsår arbejde for at nedbringe antallet af bortfaldne valg
til studienævn og akademiske råd betydeligt. Forretningsudvalget vil på bedste vis arbejde
for at understøtte fagrådene i at opstille kandidater til studienævnene og de akademiske råd.
Dette kræver blandt andet, at kendskabet til og viden om universitetsvalget udbredes til
endnu flere af vores medstuderende. Forretningsudvalget vil i den forbindelse fortsætte
kampen for, at Aarhus Universitet i højere grad tager ansvar for valgdeltagelsen ved
universitetsvalget. Vi ønsker, at Aarhus Universitet hjælper med at udvide kendskabet til de
valgbare organer og understreger vigtigheden af valgdeltagelse.

Ved det kommende valg i november vælges der ikke studenterrepræsentanter til Aarhus
Universitets bestyrelse. Dette frigiver nogle kræfter i forretningsudvalget, der skal bruges på
at udarbejde en bedre intern planlægning og organisering af universitetsvalget for
forretningsudvalget. Derudover vil Valgkommissionens nuværende form blive taget op til
overvejelse og gentænkes i et nyt og mere demokratisk og gennemsigtigt format.
Studenterrådet vil på vanlig vis hjælpe fagråd og opstillede kandidater med at fremstille
valgmateriale og deltage i valgboder- og arrangementer. Til sidst vil Studenterrådet også
være til stede på AU’s campusser for at sprede kendskabet til universitetsvalget.

Udvalgsarbejdet i Studenterrådet
Studenterrådet udvikler det meste af sin politik i udvalg bestående af valgte medlemmer fra
Fællesrådet, og den repræsentationsmodel ønsker vi fortsat at praktisere. Desværre har
flere af udvalgene ikke en særlig stor tilknytning, hvilket kan have den konsekvens, at vores
politik bliver for smal i forhold til hvad den brede studentermasse mener. Studenterrådet er
for de studerende og af de studerende, og derfor vil vi have så mange som muligt til at
deltage i politikudviklingen, så vi bedst muligt kan repræsentere de studerende i alt fra lokale
kantineudvalg til drøftelser i mødelokalerne på Christiansborg. I det kommende år vil vi i
forretningsudvalget derfor arbejde på at skabe mere tilgængelige udvalg gennem sparring
med andre medlemsorganisationer i DSF, omkring hvordan de politikudvikler og laver
udvalgsarbejde. Derudover vil forretningsudvalget forsøge at brede politikudviklingen helt ud
til fagrådene. Vi skal ligeledes kigge på hvordan vi gør det lettere at træde ind i
udvalgsarbejdet. Her skal vi arbejde med forskellige mødeformer og skabelsen af et trygt
rum, samt være gode til at udveksle viden, således at alle, som deltager i et udvalgsmøde
føler sig kompetente.
Studenterrådet besluttede på sit konstituerende møde i december at nedsætte to nye
udvalg, Socialt Udvalg og Circle U Underudvalget. Det er vigtigt at have et særligt fokus på
opbygningen af disse. Det er en opgave, som forretningsudvalget skal påtage sig.
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Eksterne arrangementer - internt arbejde
Det kommende år vil forretningsudvalget overtage opgaven med afholdelsen af den årlige
Frivilliggalla. Studenterrådet er ansvarlige for afholdelsen af flere store eksterne
arrangementer, som tager meget på de interne kræfter. Det gælder både Danmarks Største
Fredagsbar og Idrætsdag (DSFI), Studiemessen, AU-Run og Frivilliggalla. Det er vigtigt, at
der bliver involveret flere frivillige i disse projekter, så det ikke kun er forretningsudvalget, der
har ejerskab over arrangementerne, men hele fællesrådet. Det kan vi gøre ved at indkludere
fagrådene yderlige i opgaver omkring arrangementer både op til og under disse. Vi ønsker at
fagrådene og forretningsudvalget sammen finder gode løsninger på, hvordan dette kan
gøres på en hensigtsmæssig måde og prøver disse tiltag af i efterårssemesteret 2023. Dette
skal både sikre større ejerskab til hele organisationen, men også frigive arbejdskraft til andre
kerneopgaver til det politisk valgte forretningsudvalg.

Aarhus Universitet i verdensklasse

Decentrale campuser og udflytning
Aarhus universitet vil have studiestart på AU Viborg for Veterinærmedicin, Husdyrvidenskab,
Plantevidenskab og Fødevarevidenskab i sommeren 2024. Dette betyder, at et helt nyt
studiemiljø skal skabes et sted, hvor det aldrig har været et før. I arbejdet med AU Viborg
skal fokus være på opstart af fagråd, fag- og studiemiljø. Studenterrådet skal derudover i
løbet af året arbejde med udviklingen eksisterende campuser udenfor Aarhus. Det er et mål,
at forretningsudvalget skal besøge alle decentrale campuser og have en bedre
kommunikation med disse. Det skal være med til at sikre bedre inddragelse og udvikling af
fagråd og AU-studerende uden for Aarhus.

Diversitet og ligestilling
I Studenterrådet kæmper vi for et universitet med plads til alle. Derfor vil vi også sikre øget
ligestilling og diversitet på universitet – både blandt de studerende og de ansatte. Det ønsker
vi at gøre, for at give alle studerende lige muligheder for at trives og for at få succes. Det
første spadestik i denne retning er at få studenterrepræsentation og pladser i alle diversitets-
og ligestillingsudvalg på alle fakulteter. Ved hjælp af studenterrepræsentation i disse udvalg,
vil der komme mere fokus på ligestilling og diversitet på de studerendes niveau og på
samme tid, så vil der også opstå diversitet i udvalgene.
Vi ønsker ligeledes at komme den krænkende adfærd på AU blandt ansatte og studerende
til livs. Både nye og nuværende ansatte, om det er undervisere, studentermedhjælpere,
forskere og generelt alt personale under AU, så skal de orienteres omkring acceptabel
opførsel og adfærd for at mindske og forebygge den krænkende adfærd på universitetet.

Studenterrådet ønsker også at fortsætte sit arbejde for bedre vilkår for studerende med
funktionsnedsættelser, da denne gruppe studerende ikke altid har samme adgang til AUs
faciliteter som deres medstuderende. Der skal derfor arbejdes med funktionsnedsattes vilkår
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både i forbindelse med optag, og i særdeleshed også i forbindelse med den daglige gang på
universitetet. Undervisere skal derfor ligeledes have flere pædagogiske kompetencer, der
skal hjælpe med til, at kunne håndtere neurodiversitet og ligeledes hertil formidle til
mangfoldige grupper af studerende.

Ydermere ønsker vi i Studenterrådet, at Studienævnene har frihed til at fastsætte det
curriculum, som de ser som passende. I tilfælde af, at det ikke er relevant eller diverst, så vil
vi i Studenterrådet sætte ind med den konkrete indsats på den konkrete uddannelse.

Derfor vil Studenterrådet kæmpe for

● At de studerende får repræsentation og pladser i alle diversitets- og
ligestillingsudvalg på universitetets fakulteter.

● At studienævnene har større frihed til at fastsætte det curriculum på den konkrete
uddannelse, som de ser passende

● At forekomme krænkende adfærd på AU ved at uddanne og informere om
acceptabel opførsel.

● At funktionsnedsattes vilkår forbedres både i forbindelse med optag og daglige gang
på universitetet

Kommunikation og digitalisering
Studenterrådet har gentagende haft som mærkesag at sikre god og ordentlig kommunikation
til AU’s studerende. Mens øget trivsel, bedre undervisning og meget andet fylder på
Studenterrådets dagsordener, afhænger stort set alle disse af, at kommunikationen fra AU er
rettidig, udførlig og forståelig. I 2022 lykkedes det Studenterrådet via
bestyrelsesmedlemmerne at nedsætte Brugerpanel for Digitalisering, hvor det med direkte
indflydelse på AU’s digitale systemer var muligt at sætte relevante, konkrete punkter på
dagsordenen. Brugerpanelet giver mulighed for at frembringe stort set alle spørgsmål om
digitale problemstillinger på AU. Forretningsudvalget vil i 2023 fortsætte samarbejdet med
AU-uddannelse og undersøger fortsat mulighederne for indflydelse på AU’s administration.

Derudover vil forretningsudvalget deltage i AU’s styregruppe for styrkelse af kommunikation
til studerende. Styregruppens indflydelse og kompetence vil forretningsudvalget i 2023
undersøge og udnytte så vidt muligt.

En af de større udfordringer i både digitale systemer og kommunikation er universitetsvalget.
Gentagende opleves det, at studerende ikke har fået information om valget fra AU og at
valgsystemet er indviklet og intetsigende for langt de fleste studerende. Forretningsudvalget
vil i 2023 effektivt fortsætte kritikken af AU’s metoder vedr. universitetsvalget via deltagelse i
Valgudvalget, og ved at skabe dialog med AU og de andre studenterpolitiske organisationer.
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Studienævns- og Akademisk Rådsseminar
Hvert år afholder studenterrådet et opkvalificerende seminar for nyvalgte studerende i
studienævnene og de akademiske råd. I foregående år har seminaret være afholdt på
Sandbjerg Gods. I det kommende år vil forretningsudvalget undersøge om seminaret kan
afholdes et andet sted, idet der kan være et økonomisk incitament hertil.
Forretningsudvalget vil prioritere, at flest mulige studerende kan deltage i seminaret og at de
deltagende studernde har et godt fagtligt og socialt udbytte af seminaret, som er med til at
give en bedre forståelse for arbejdet i organerne og indsigt i vigtigheden af indflydelse heri.

Trivsel
I det kommende år vil Studenterrådet endnu engang have fokus på de studerendes trivsel,
og dermed både de faktorer som fremmer denne trivsel, men bestemt også de ting som truer
den.
Studenterrådet gik i 2022 til valg på Studieliv er mere end studie, og derfor er det kun
naturligt, at vores fokus kommer til at ligge på dette punkt. Universitetets foreninger og deres
mange frivillige er essentielle for studielivet og trivslen på Aarhus universitet. Det er ofte de
frivillige foreninger, der fastholder de studerende, når det faglige ikke gør. Derfor vil
Studenterrådet i år arbejde for at skabe mere tid og plads til frivilligheden. Det skal være
nemmere at engagere sig på den måde det giver mening for den enkelte. Studenterrådet
skal også udøve støtte til de forskellige organisationer og frivillige foreninger, bl.a. ved at
udbrede kendskabet til - og opfordre til brugen af - Studenterrådets foreningskonsulent, hvis
stilling er forlænget til 1. juli 2023. Ligeledes vil forretningsudvalget arbejde for at AU i højere
grad understøttet og anerkender frivilligheden, som en vigtig faktor for opretholdelsen af
trivselsfremmende foreninger, arrangementer og projekter.
En af de ting, som især truer trivslen blandt de studerende, er den fremdriftskultur, som er
udsprunget af fremdriftsreformen. De studerende stilles store forventninger og presses til at
færdiggøre deres studier indenfor den normerede studietid. System er ufleksibelt og tager
ikke højde for mange studerende, hvis personlige situation af forskellige grunde
besværliggør gennemførelse på normeret tid. Derfor vil forretningsudvalget i det kommende
år arbejde for at få afskaffet den maksimale studietid.

Klima- og bæredygtighed
Klima og bæredygtighed står højt på dagsordenen hos studenterrådet hvert år, og arbejdet
med dette skal ske både på universitet og udenfor. I det kommende år ønsker vi at fortsætte
vores arbejde for at sikre god og billig offentlig transport til og fra alle campusser på Aarhus
Universitet. Ligeledes ønsker vi at fortsætte kampen for at få flere, bedre og bredere
cykelstier og mere cykelparkering i Aarhus Kommune. Det betyder noget både for klima og
miljø i uddannelsesbyerne, at flere cykler eller anvender offentlig transport. Derfor kæmper vi
for at sikre, at netop disse løsninger er de bedste, sikreste og billigste for de studerende.
På Aarhus universitet vil vi fortsat undersøge muligheden for at få øget affaldssortering på
de dele af universitetet, hvor der endnu ikke er dette. Ydermere ønsker vi at få mere viden
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om AUs solcelleprojekt, og bl.a. kigge ind i planen om at anvende de studerende som
investorer. Vi er åbne overfor idéen om, at de studerende skal eje dele af solcelleanlægget,
men ønsker at sikre, at de studerendes penge bruges bedst muligt, at aktierne er billige nok
til, at den almene studerende kan være med, og så skal investeringen være sikker for de
studerende, så de ikke mister penge på at investerer i universitetets projekt.
Studenterrådet følger stadig stærkt med i AUs handleplaner på klima og
bæredygtighedsområdet, og vil kæmpe for, at de tiltag, som er lavet for at sænke
energiforbruget på universitetet i 2020 opretholdes i et så stort omfang som muligt, uden at
det går ud over de studerendes trivsel.

Kommunal, regional og national studenterpolitik

Politiske dagsordener
For at kunne varetage de studerendes interesser bedst muligt, er det vigtigt at
forretningsudvalget holder sig opdateret og engagere sig i forbindelse med de politiske
dagsordner som påvirker de studerende.
Dette inkludere både politiske dagsordner som er direkte rettet mod studerende, som bl.a.
forslaget om at fjerne det 6. SU år og kandidatreformen der blev præsenteret i slutningen af
2022. Det er vigtigt at disse reformer bekæmpes, således de studerendes trivsel og niveau
af uddannelse ikke påvirkes negativt.
Men det vil også være på områder som boligpolitik og transport forretningsudvalget
engagerer sig. Boligpolitik er vigtigt da der skal være overkommelige huslejepriser, som er til
at betale for, for en studerende, samtidig med at det er ordentlige vilkår man bor under.
Fokus på transport vil inkludere fokus på flere og bedre cykelstier rundt i byen, og et fokus
på at kæmpe for, at offentlig transport prioriteres i kommunal- og regionalpolitisk.

Udvikling af politikpapirer
Forretningsudvalget i Studenterrådet har til opgave at kæmpe for netop det, som de
studerende beslutter er det vigtige. Derfor vil Studenterrådet i det kommende år forsøge at
udbrede specielt udviklingen af politikpapirer, som er de stående papirer, som optegner
studenterrådets grundlæggende holdninger, til Fællesrådet. Udviklingen af og skrivningen af
politikpapirer har de seneste år været op til Studenterrådets levevilkårs og
uddannelsespolitiske udvalg, men for at sikre den bedst mulige repræsentation og mest
demokratiske inddragelse af den brede studentermasse, vil Studenterrådet det kommende
år arbejde konkret med politikudvikling og revidering/udvikling af minimum to politikpapirer
på fællesrådsmøder.

Møder med politikere
Det er i Studenterrådets interesse aktivt at deltage i udviklingen af kommunal, regional og
national politik vedr. studerende og uddannelse. Derfor vil Forretningsudvalget i det
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kommende år arbejde på at få så meget indflydelse på dette som muligt. Både gennem
lobbyarbejde, hvor dette giver mening og med studieture med udvalgene til København,
mere specifikt til Christiansborg for at styrke den politiske samtale/kompetenceevne i
Studenterrådet.
Derudover vil Studenterrådet undersøge mulighederne for at opnå kontakt til partiledere
og/eller relevante ordførere på Christiansborg, f.eks. med mulighed for at invitere dem til
Aarhus og skabe en konstruktiv dialog.

Danske Studerendes Fællesråd

I det kommende rådsår vil Studenterrådet arbejde for at skabe et bedre samarbejde mellem
Studenterrådet og Danske Studerendes Fællesråd. Dette skal opnås ved de følgende fire
måder:

For det første skal vi arbejde for en større gennemsigtighed og informationsstrøm fra
Bestyrelsesmedlemmerne og de udvalgsaktive i DSF til Studenterrådet. Sådanne tiltag vil
medføre, at Fællesrådet og Studenterrådets udvalg i højere grad bliver inddraget i vigtige
beslutninger, der træffes i det nationale organ. For det andet vil Studenterrådet også arbejde
på at inddrage flere studenterrådsaktive i udvalgsarbejdet i DSF. Ved at inddrage flere
personer i udvalgsarbejdet opnår vi et bredere kendskab til DSF i Studenterrådet. Derudover
styrker det repræsentationen, da det ikke vil være de samme personer, der skal
repræsentere de studerende fra Aarhus Universitet ved hvert eneste møde. For det tredje vil
Studenterrådet arbejde for en mere konstruktiv dialog om DSF i Fællesrådet. Dette skal
sikres ved, at vi kan fortsætte de senere års diskussioner på et mere oplyst grundlag. For
det fjerde vil Studenterrådet have som målsætning at kunne bære alle vores 27 mandater til
årets to Politikkonferencer i DSF. Dette er både vigtigt i forhold til at sikre vores indflydelse,
men også for at kunne repræsentere vores medstuderende på bedste vis.

Elev- og Studenterbevægelsen
I efteråret 2022 var Studenterrådet bannerfører for at genstarte et elev- og
studenterbevægelsesnetværk i Aarhus. I det kommende år vil vi fortsat arbejde for et stærkt
fællesskab på tværs af organisationer, som kæmper for elever- og studerendes rettigheder i
Aarhus, og forsøge at være med til at skabe et rum for erfaringsudveksling og socialt
samvær. Dette netværk kan være specielt vigtigt i forbindelse med store nationale reformer,
hvor det er essentielt, at vi i Elev- og Studenterbevægelsen står stærkt sammen og viser
fælles front i kampen mod ungdoms- og uddannelsesfjendsk politik.
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Internationalt solidaritet

(Gen)opstart af International Committee
IC har lidt en del siden covid-19 ramte, det er derfor vigtigt at lægge nogle kræfter i at få det
op og køre igen. Det vil handle meget om hvor vi kan finde internationale studerende, og
finde måder hvorpå vi kan få dem engageret. Det er vigtigt at sikre, at deres stemmer bliver
hørt, og at en potentiel arbejdsivrig gruppe af studerende får udløb for deres engagement.
Udvalget fungere som et slags fagråd for alle de internationale studerende på AU, som
sekretæren skal understøtte bedst muligt. Som sekretær er man den ene halvdel af
udvalgets ledelse og står derfor for at indkalde til møder og udarbejde dagsordener.

Flere internationale studerende med bedre vilkår
Internationale studerende i Danmark er et omdiskuteret emne politisk. Men det er uden
betydning for, at alle internationale studerende på Aarhus Universitet skal behandles på lige
fod med danske studerende og sikres den repræsentation som danske studerende nyder.
Med opstarten af udvalget International Committee vil forretningsudvalget arbejde på at sikre
internationale studerende på AU indflydelse og medbestemmelse i relevante organer. Som
international studerende kan det være besværligt at skabe en social omgangskreds. Derfor
vil forretningsudvalget via International Committee arbejde på at skabe et socialt udvalg,
hvor internationale studerende har adgang til at skabe arrangementer af både faglig og
social karakter, eller fejre særlige danske eller udenlandske begivenheder i fællesskab.

Universitetsalliancen Circle U
Vi indgår i Circle U Student Union, som er en alliance mellem ni europæiske universiteter, for
at hjælpe med at gøre internationaliseringen nemmere og skabe nye forbindelser mellem
forskning, uddannelse og innovation.
Forretningsudvalget fungerer mest som bindeled, da det er to fra fællesrådet der vælges ind
hvert år og bærer mandaterne.
For at understøtte mandaterne fra Studenterrådet på AU er arbejdet i kommissorieudvalget
udmundet i oprettelsen af et underudvalg, Circle U Underudvalg under AUPUS og LUPUS
(CUUAL), som skal agere bagland for Cicle U-repræsentanterne. I udvalget har mandaterne
i AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet (AUPUS) og Levevilkårs- og Uddannelsespolitisk
Udvalg i Studenterrådet (LUPUS) mandat til at sikre bred studenterpolitisk og
levevilkårspolitisk repræsentation i Circle U.

Udveksling
På mange af AU’s uddannelser spiller udveksling en stor part i uddannelsen og af den grund
skal hele udvekslingsforløbet fra start til slut også være optimalt.
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Derfor ønsker vi i SR at optimere information vedrørende udveksling, bl.a. ved at forbedre
platformen MoveOn, så den korrekte information ligger tilgængelig for de studerende. Ved
de studerende, hvor udvekslingen ikke er en del af uddannelsen, men en mulighed, skal de
grundigere informeres om et eventuelt udvekslingsophold.
Ydermere, så ønsker vi, at vejledere skal være tilgængelige gennem hele processen og
besidde relevante og ordentlige kompetencer for at kunne hjælpe de studerende med alt
imellem ansøgningsprocesser og forhåndsgodkendelser.
Det kan på nogle studier være meget svært at få godkendt/få merit for internationale fag, så
mange ender med at lade være med at søge muligheden. Vi vil arbejde for at sikre bedre
rammer for dette, så processen både bliver mere gennemskuelig og nemmere.

Forretningsudvalget og sekretariatet

Trivsel i forretningsudvalget og blandt kerneaktive

For at skabe et godt arbejdsmiljø i Studenterrådet i det kommende år skal der være et større
fokus på, at Forretningsudvalget og medlemmerne af Bestyrelsen har det godt. Der skal
være en rimelig balance mellem studenterpolitik og fritid, og der skal være plads til at sige
fra og bede om hjælp, når opgaverne bliver for mange eller for store. Dertil skal
medlemmerne af Forretningsudvalget og Bestyrelsen være gode til at minde hinanden om
dette i løbet af året. For at gøre det sjovt og attraktivt at være en del af Forretningsudvalget
og Bestyrelsen er det også vigtigt, at der afholdes en række sociale arrangementer i løbet af
året for at ryste medlemmerne tættere sammen og lave andet udover det studenterpolitiske
arbejde. I den forbindelse skal der også være et større fokus på at fejre mærkedage såsom
fødselsdage. Ydermere er det vigtigt, at der afholdes FUS
(forretningsudvalgsudviklingssamtaler) mellem den forretningsudvalgsansvarlige og
medlemmerne af forretningsudvalget, så der er mulighed for at reflektere over og snakke om
arbejdet i forretningsudvalget.

Sekretariatet og forretningsudvalget
Studenterrådet kommer ikke i mål med størstedelen af arbejdsopgaverne uden et
velfungerende sekretariat bestående af dygtige medarbejdere. Sekretariatet bistår
Fællesrådet og forretningsudvalget i det daglige arbejde og sidder med en stor del af de
opgaver, der er nødvendige for driften af organisationen.
Sekretariatet består i hovedsagen af studerende ansatte, som i gennemsnit har ca. 10 timers
arbejde pr. uge. Mens forretningsudvalget har sin gang på Styrelsen og medarbejdere på
sekretariatet, er der brug for at skabe et stadigt tættere fællesskab på tværs af frivillige og
ansatte. Dette skal bidrage til at sikre et godt samarbejde mellem frivillige og ansatte, en
øget arbejdsglæde og en fælles forståelse for ansvar og ambitioner for organisationen.

Studenterrådet har i sagens natur stor udskiftning, idet langt de fleste aktive er studerende
med begrænset tid på Aarhus Universitet. På trods af dette skal Studenterrådet være en
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professionel og attraktiv arbejdsplads for studerende med et behagelig arbejdsmiljø, hvor
studerende på tværs af AU kan bidrage med forskellige kompetencer, fagligheder og
erfaringer, der spiller sammen for at skabe resultater.
Man har i 2022 set udfordringer med forventninger til forretningsudvalgets arbejdsbyrde, og
hvornår forretningsudvalget forventes at træde til og hjælpe med sekretariatets
arbejdsopgaver. Mens alle Studenterrådets aktiviteter i sidste ende er forretningsudvalgets
ansvar, skal forretningsudvalget have tillid til sekretariatslederens og den enkelte
medarbejders arbejdsopgaver. Forretningsudvalget vil derfor fortsætte med at have en tæt
kontakt til sekretariatslederen med henblik på at følge medarbejdernes arbejdsopgaver og
projekter, og vil bestræbe sig på at være på forberedte på tilfælde, hvor en medarbejder har
brug for frivillige hænder til at udføre en arbejdsopgave. Forretningsudvalget forventer
ligeledes fra sekretariatslederen og de enkelte medarbejdere, at man i så fald rækker ud i
rimelig tid før, således at forretningsudvalgets medlemmer kan strukturere sin arbejdstid i
overensstemmelserne med de forventede 8 timers ugentlige arbejde.

For at sikre et attraktivt arbejdsmiljø på Studenterrådets sekretariat, vil forretningsudvalget
arbejde frem mod at gøre mere ud af at markere velkomster og tage ordentlig afsked med
Studenterrådets ansatte. Ligeledes skal der afholdes personaledage, hvor der fokuseres på
at medarbejdere og frivillige blander sig og udfører forskellige team building-lignende
aktiviteter. Udover personaledage bestræber forretningsudvalget sig på at holde løbende
arrangementer i samarbejde med sekretariatslederen såsom tak-for-i-år-middag og at
inddrage medarbejdere i andre interne arrangementer, såsom åben onsdag, markering af
festlige lejligheder mv.

Studenterrådets gang
Studenterrådet har mange både interne og eksterne samarbejdsparter, fra fagråd og AU’s
administrative organer til Folketingspolitikere, kommuner og Internationale
studenterorganisationer. For at facilitere en god og tæt kontakt med samarbejdspartnere skal
forretningsudvalget handle professionelt både ved møder og arrangementer i og uden for
huset. Forretningsudvalget møder velforberedt op til møder med samarbejdspartnere og
bringer relevante emner op til forretningsudvalgsmøder eller fællesrådsmøder for sparring.
Ved besøg på Studenterrådets gang sikres at mødelokaler er ryddelige og rene til alle
møder, og sikrer vand og kaffe eller mad og snacks efter behov til møderne.

Under Studenterrådet arbejder to selvstændige foreninger der udøver serviceydelser for
Studenterrådet. Disse foreninger er Studenterlinjen og Retshjælpen. Derudover arbejder
studentermagasinet Delfinen selvstændigt med med direkte støtte fra Studenterrådet.
Retshjælpen er drevet af frivillige jurastuderende på AU og foreningen har selvstændig
generalforsamling med valg af formandskab, selvstændigt regnskab mv., mens foreningen
selv rekrutterer sine frivilligt ansatte på kontrakt. Idet Studenterrådet ikke har besluttende
kompetence over Retshjælpens virksomhed, vil forretningsudvalget ikke yderligere blande
sig i Retshjælpens arbejde. Det er dog forretningsudvalgets ambition, at vi vil holde interne
arrangementer der vedrører både Studenterrådet, Studenterlinjen og Retshjælpen.
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Derigennem håber forretningsudvalget, at der kommer større sammenhold på tværs af
gangen og en gensidig støtte internt i organisationen.
Studenterlinjen opereres ligeledes af frivillige studerende, som har fået et lokale stillet til
rådighed fra Studenterrådet. Studenterlinjen opererer dog ikke under vedtægter eller
generalforsamling, og der er derfor mindre gennemsigtighed med foreningen. Det er usikkert
hvordan Studenterlinjen opererer, og hvor stor indflydelse Fællesrådet og
Forretningsudvalget har på arbejdsopgaver og struktur generelt. Forretningsudvalget vil
derfor arbejde på at indgå dialog med henblik på at få afklaret Studenterlinjens struktur,
virksomhed og sammensætning, for at sikre kontinuitet og effektivitet i foreningen.
Studentermagasinet Delfinen drives af frivillige studerende som et magasin til alle
studerende på Aarhus Universitet. Det forhenværende forretningsudvalg besluttede i
rådsåret 2022 at undersøge Delfinens økonomi med henblik på at sikre, at Delfinen kan
understøtte sig selv økonomisk ved salg af annoncer og lign. Det er derfor også det
siddende forretningsudvalgs ambition, at Delfinen skal køres uden økonomisk understøttelse
fra Studenterrådets budget. Idet Studenterrådet har forpligtet sig til at køre
studentermagasinet som tjenesteydelse i overensstemmelse med serviceaftalen med
Aarhus Universitet, vil forretningsudvalget undersøge og indgå dialog med de kontraherende
parter om evt. lukning af Delfinen, såfremt de økonomiske mål ikke imødekommes.

Studenterhusets bygherre er Studenterrådet, og selvom vi ikke længere har ejerskab over
bygningen, har huset en lang og stolt tradition som de AU-studerendes hus. Studenterhuset
huser udover Studenterrådet flere forskellige parter, herunder Stakladekompleks og
kursuslokaler som opereres af AU, Studenterbaren og Studentercafeen som drives af
Studenterhus Aarhus og kantinevirksomhed der opereres af Jespers Torvekøkken ApS.
Forretningsudvalget vil arbejde på at skabe tættere relationer til Studenterhusets beboere og
indgå samarbejder med relevante parter når det giver mening.

AU Sport er en selvstændig forening på Studenterrådets gang,
der er paraplyorganisation over 18 mindre sportsklubber i Aarhus. AU Sport er også
Studenterrådets samarbejdspartner og medarrangør til afholdelse af Danmarks Største
Fredagsbar og Idrætsdag. Forretningsudvalget ser frem mod at samarbejde med AU Sport i
udviklingen af Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, og har derfor en plads i AU
Sports bestyrelse.
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Bilag 7: Studenterrepræsentanter til
Valgudvalget

Der skal indmeldes i alt 5 studenterrepræsentanter og suppleanter. De 5 studenterrepræsentanter
fordeles mellem forbund/selvstændinge valglister til bestyrelsesvalget i forhold til deres stemmetal, jf.
de til enhver tid gældende valgregler for Aarhus Universitet. Dog kan intet forbund/valgliste indstille
mere end 3 repræsentanter.

Studenterrådet fik 3697 stemmer ved valget i 2022 og skal derfor indstille 3 repræsentanter og 3
suppleanter til Valgudvalget.

Jeg skal anmode om at få indmeldt navne og mailadresser på de repræsentanter/de suppleanter, som
skal sidde i Valgudvalget for Studenterrådet i perioden 1. februar 2023 til og med 31. januar 2024.
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Bilag 8: Danmarks Største Fredagsbar og
Idrætsdag.
Vi får besøg af Victor, som er projektansvarlig for Danmarks Største. Han vil give et mindre oplæg
om hvor han er i processen, og hvordan Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag vil forløbe sig i
2023. Han vil også give information omkring hvilke tidsrammer der er for de forskellige kontrakter
der binder os til diverse samarbejdspartnere.

På baggrund af denne information opfordres alle fagråd til at tage denne information til sig og tænke
over konkrete tiltag til ændringer af Danmarks Største, i de kommende år altså 2024, men særligt
2025, hvor rammekontrakten med Aarhus Universitet skal genforhandles, som er det dokument hvor
vi forpligter os til at afholde Danmarks Største.

Dette vil blive drøftet nærmere på det 4. ordinære fællesrådsmøde, som ligger umiddelbart lige efter
Danmarks største.
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Bilag 9: Indsupplering til AUPUS

AUPUS
AUPUS står for ’AU-Politisk Udvalg ved Studenterrådet’. I AUPUS klæder vi bl.a. bestyrelsen på til
møder. Vi agerer bagland for Studenterrådets indvalgte bestyrelsesmedlemmer ved at diskutere og
beslutte den politiske og strategiske retning Studenterrådet tager i bestyrelsen. I AUPUS bliver du
som indvalgt i Akademisk Råd også klædt på til møder. Her kan du søge hjælp, sparring og
erfaringsudveksling fra AUPUS’ medlemmer og andre indvalgte i Akademiske Råd. Sidder du i andre
relevante udvalg kan du også få sparring i AUPUS. AUPUS er for alle som gerne vil have en sans for,
hvad der sker på Aarhus Universitet, men der kan forekomme lukkede punkter kun for indvalgte
medlemmer.

Spørgsmål kan rettes til Mathilde Vadsager Andresen mathilde@sr.au.dk
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Bilag 10: Indsupplering til LUPUS

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

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

LUPUS kan have op til 12 ordinære medlemmer valgt fra fællesrådet. Hvis du har nogen spørgsmål,
er du velkommen til at skrive til udvalgsledelsen på hhv.  Oliver Mølgaard Gertsen oliver@sr.au.dk
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Bilag 11: Indsupplering til IC

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

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

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

If you have any questions, please do not hesitate to contact the Student Council’s IC secretary for
more information at Astrid Mark Nielsen astrid@sr.au.dk
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Bilag 12: Indsupplering til SUUS

SUUS står for Socialt Udvalg under Studenterrådet. I Socialt Udvalg arrangeres Studenterrådets
arrangementer for fagråd og andre frivillige på tværs. Formålet med udvalget er at sikre et socialt liv
for Studenterrådets aktive og i fagrådene. Under udvalgets kompetencer falder bl.a.
sommerafslutning, juleafslutning, valgfest, samt ture af social karakter mv. Det er udvalgets
medlemmer alene der beslutter hvilke sociale tiltag Studenterrådet internt skal facilitere for aktive og
frivillige.

Udvalget har flad struktur og der findes ikke en udvalgsledelse. Forretningsudvalget udpeger en
sekretær, der indkalder til møder og styrer det praktiske. Der er plads til i alt 14 medlemmer.
Spørgsmål eller anden interesse bedes rettet til Mikkel Grøne på mikkel@sr.au.dk

45

mailto:mikkel@sr.au.dk

