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FÆLLESRÅDSMØDE

Tidsplan frem til det konstituerende fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.
Hermed indkalder den afgående Dirigentinstitution til det konstituerende fællesrådsmøde den 1. December 2022.

Det konstituerende møde sætter retningslinjerne for Studenterrådets arbejde i 2023 ligesom en række centrale valg
vil blive afholdt. Eksempelvis skal Studenterrådets arbejdsplan og årsrapport godkendes, ligesom
Forretningsudvalget og politiske udvalg skal konstitueres.

Husk at efterstræbe at stille med fuldt mandat til det konstituerende møde, således at de af jeres medstuderende, der
har interesse for eksempelvis at sidde i de politiske udvalg, også har denne mulighed. Personer som også har en
interesse, men som ikke kan bære mandat, er ligeledes yderst ønskede. Kom alle, kom glad, der er julefrokost under
og efter mødet, hvor maden vil blive serveret midt i mødet og alkoholiske vare vil blive serveret efter mødet.

Det er muligt at indsende skriftlige opstillinger til de forskellige udvalg, hvilket jeg også vil opfordre folk til at
gøre. Der er dog deadline for indsendelse af de skriftlige opstillinger d. 24.11 kl. 20:00
Bemærk at det jf. Statuttens Appendiks C er muligt at opstille til personvalg ved at meddele sit kandidatur på
mødet.

Vær opmærksom på, at der løbende vil forekomme ændringer i bilag rækkefølgen på grund af indkomne bilag fra
udsending til udsending. Den endelige dagsorden godkendes først på selve mødet.

Tidsplanen frem til det konstituerende fællesrådsmøde:
Torsdag d. 10.11.2022 Anden udsending
Torsdag d. 17.11.2022 Tredje udsending
Torsdag d. 24.11.2022 Fjerde udsending
Torsdag d. 01.12.2022 Konstituerende fællesrådsmøde

Som altid er I velkomne til at henvende Jer med spørgsmål, forslag, indvendinger eller noget helt fjerde på
dirigent@sr.au.dk.

Skulle man finde fejl eller mangler i denne udsending såvel som andre udsendinger, så er man mere end
velkommen til at forelægge Dirigentinstitutionen den pågældende uhensigtsmæssighed med henblik på korrektion i
senere udsendinge eller på det relevante fællesrådsmøde.

Venlig hilsen
Dirigentinstitutionen:
Chefdirigent
Erik
1. dirigent
Erik
2. dirigent
Karsten
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FÆLLESRÅDSMØDE

Foreløbig dagsorden til det konstituerende fællesrådsmøde d. 01.12.2022
Torsdag d. 01.12.22 kl. 17:15-21:15, Sted: Preben Hornung/ O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Konstituering

1.1 Intro til fællesrådet

1.2 Optagelse af nye fagråd (O)

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

1.4 Valg af stemmetællere (O+B)

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

1.5.1 Valg af Chefdirigent

1.5.2 Valg af Førstedirigent

1.5.3 Valg af Andendirigent

17:15-17:30

2. Formalia

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

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

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

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

17:30-17:40

3. Årsrapport og beretning

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

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

3.3 Den Kritiske Revisionsberetning (O)

3.4 Godkendelse af Studenterrådets årsrapport (O+D+B)

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

17:40-18:15

Pause med mad 18:15-19:05

4. Retningslinjer for rådsåret 2023

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

4.1.1 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2023 (O+D+B)

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

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

19:05-20:05

Pause 20:05-20:15

5. Valg 20:30-21:10
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5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 10)

5.1.1 Valg af Studenterrådets Formand

5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstformand

5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg

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

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

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

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

6. Evt. 21:10-21:15

7. Mødeevaluering (uden for referat) 21:15-
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Bilag 1: Mandatfordeling for rådsåret 2023

Kommer med når denne er udarbejdet
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 2: Valg til Dirigentinstitutionen

Dirigentinstitutionen har til opgave at lede møderne i Fællesrådet, fortolke bestemmelserne i statutten, værne om
statuttens ånd, sikre den demokratiske praksis i Studenterrådet foruden at forberede fællesrådsmøderne i
samarbejde med Forretningsudvalget.
Dirigentinstitutionen består af 3 dirigenter: En chefdirigent, som leder fællesrådsmøderne; en førstedirigent; og en
andendirigent. En af de 3 dirigenter er samtidigt formand for Valgkommissionen.

Et særligt privilegium
At være medlem af Dirigentinstitutionen er et helt særligt privilegium, som bl.a. styrker dine kompetencer i
mødeplanlægning, mødeledelse og giver indsigt i Studenterrådets grundlæggende fundering - statutten.
At være medlem af Dirigentinstitutionen giver dig mulighed for at se nærmere på, hvilke bagvedliggende processer
der danner grundlag for beslutningerne på fællesrådsmøderne mv.
At være medlem af Dirigentinstitutionen indebærer, at man ikke har mulighed for at bære mandat på
fællesrådsmøderne, men at man omvendt får muligheden for at:

● Udarbejde tolkninger af statutten,
● Sætte dagsordenen til fællesrådsmøderne, samt
● Deltage i sociale arrangementer internt i Studenterrådet.

Ydermere giver Statutten vide muligheder for at deltage i Studenterrådets møder. Du har således rig mulighed for at
deltage i netop de møder og de udvalg, som du finder interessante.

En kollektiv indsats med adskillige muligheder og selvbestemmelse
Som dirigent får du mulighed for at påtage dig de opgaver i Dirigentinstitutionen, som du finder interessante.
Opgaveporteføljen er bred og dækker alt fra praktiske administrative opgaver, som opdatering af mandatbærerlister,
til opgaver hvor dine kommunikative færdigheder kan udfoldes. Alt i alt spænder opgaverne vidt og bredt, hvorfor
du i høj grad selv får mulighed for at påvirke, hvad du ønsker at arbejde med.

Du vil blive hjulpet godt i gang af den afgående Dirigentinstitution, der gladeligt tager imod de kommentarer,
spørgsmål og forslag, som du måtte bringe med ind i Dirigentinstitutionen.
Forberedelserne til fællesrådsmøderne forudsætter en stærk kollektiv indsats, hvorfor vi som dirigenter arbejder
som et hold, hvor alle yder en indsats. Som belønning for din stærke indsats følger foruden forplejning før og under
fællesrådsmøderne typisk diverse sociale arrangementer samt en mindre takkegave ved afsluttet tjeneste i
Studenterrådet. Dirigentinstitutionen er således et helt unikt sted at være.
Har du spørgsmål til hvervet som dirigent, arbejdsopgaver eller ønsker du at opstille som dirigent, er du mere end
velkommen til at kontakte den siddende Dirigentinstitution via en af følgende kanaler:
dirigent@sr.au.dk. Alle henvendelser modtages gladeligt.
Dirigentinstitutionen:
Chefdirigent
Erik
1. dirigent
Erik
2. dirigent
Karsten
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 3: Fællesrådets forretningsorden 2023
Den afgående Dirigentinstitution foreslår nedenstående forretningsorden for Fællesrådet for rådsåret 2023. Der

lægges ikke op til store ændringer af forretningsordenen fra forrige år. Den primære ændring er en lille ændring af

§1 stk. 1, sådan at denne henviser til tidspunktet beskrevet i statutterne i stedet for at beskrive tidspunktet eksplicit.

Der er desuden fjernet et “samt indkomne” for meget i §1 stk. 2

Forslag til Fællesrådets forretningsorden for rådsåret 2023:

§ 1 Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes med 4 ugers varsel af den afgående Dirigentinstitution til

afholdelse på tidspunktet angivet i §21 af Studenterrådets statutter.

Stk. 2 Med indkaldelse skal følge en tidsplan for udsendelser frem til det konstituerende møde, herunder forskellige

frister, samt udkast til forretningsorden for Fællesrådet.

Stk. 3 Udkast til Studenterrådets arbejdsplan, Studenterrådets Forretningsudvalgs beretning, kommissorier for

politisk(e) udvalg, evt. indkomne forslag udsendes senest 2 uger før mødet.

Stk. 4 Indkomne skriftlige opstillinger til Studenterrådets organer udsendes senest 7 dage før det konstituerende

fællesrådsmøde.

Stk. 5 Ændringsforslag til arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt. indkomne forslag skal sendes til

chefdirigenten senest 7 dage før mødet, og udsendes til Fællesrådet senest 5 dage før det konstituerende møde.

Stk. 6 Der kan ikke stilles ændringsforslag til arbejdsplan, kommissorier for politisk(e) udvalg og evt. indkomne

forslag på det konstituerende fællesrådsmøde.

§ 2 Fællesrådets ordinære møder afholdes løbende over året ud fra en af Fællesrådet vedtaget mødekalender, dog

tilstræbes det, at der ikke afholdes møder i perioderne juni-august og december-januar.

Stk. 2 Der afholdes mindst 2 møder pr. semester.

Stk. 3 Møderne indkaldes skriftligt af chefdirigenten med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en

dagsorden for mødet, samt relevante bilag. Indkaldelsen offentliggøres og sendes til samtlige medlemmer af

Studenterrådets organer. Samtidig hermed bekendtgøres dagsordenen for de studerende.

Stk. 4 Sammen med indkaldelsen udsender chefdirigenten udkast til procedure for behandling af sager til

behandling, herunder om der kan stilles ændringsforslag på mødet mv.

Stk. 5 Det bør tilstræbes, at medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg ikke bærer mandat i Fællesrådet.

§ 3 Fællesrådets møder er offentlige, og alle studerende ved Aarhus universitet har taleret.

Stk. 2 Chefdirigenten kan fastsætte nærmere regler for talerettens udøvelse, såfremt det skønnes nødvendigt.

Stk. 3 Modsætter et almindeligt flertal i Dirigentinstitutionen sig chefdirigentens regelfastsættelse omstødes denne.

Stk. 4 Begrænses taleretten eller fratages en fremmødt person denne, håndhæves dette af chefdirigenten.

Tilsidesættes dirigentens håndhævelse, kan personen efter to advarsler bortvises fra mødet.
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§ 4 Dirigenterne fastsætter afstemningsprocedurer mv.

Stk. 2 Ved personvalg benyttes dog altid skriftlig afstemning jf. Appendiks C i statutten.

§ 5 Enkelte punkter på dagsordenen kan efter Fællesrådets beslutning behandles for lukkede døre, hvorved alene

medlemmer af Fællesrådet, Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen samt Den kritiske revision har

adgang. Fællesrådet kan invitere andre parter i en given sag til behandlingen af punktet.

§ 6 Studenterrådets Sekretariatsleder er Fællesrådets sekretær og ansvarlig for at skrive referat.

Stk. 2 Referatet af fællesrådsmødet skal udover en beretning om de afholdte forhandlinger indeholde en angivelse

af de tilstedeværende, ordlyden af de på mødet trufne beslutninger samt angive samtlige afstemningsresultater.

Stk. 3 Udkast til referatet offentliggøres med næste fællesrådsindkaldelse til samtlige af Fællesrådets

mandatbærere, Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen samt Den kritiske revision.

Stk. 4 Referatudkastet forelægges Fællesrådet til godkendelse, hvorefter sekretariatslederen foranlediger et referat

af det på mødet godkendte offentliggjort for de studerende.

§ 7 Fællesrådet kan med kvalificeret flertal, jf. appendiks D, dispensere fra nærværende forretningsorden ved

mindre betydelige afvigelser.

Stk. 2 Bestemmelsen kan ikke anvendes vedrørende statutbestemte forhold

§ 8 Forretningsordenen kan kun ændres på et fællesrådsmøde med kvalificeret flertal jf. appendiks D.
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Bilag 4: Referat - 6. ordinære fællesrådsmøde d. 27.10.2022
Bilaget vil komme med i 4 udsending.

Bilag 5: Studenterrådets vejledende budget for 2023

Budgettet vil blive vedhæftet selve mailen i en senere udsending som et eksterne bilag.

Bilag 6: Forretningsudvalgets årsberetning for 2022

Bilaget vi være med i udsendingen så snart det er Dirigentinstitutionen i hænde.
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Bilag 7: Arbejdsplan for rådsåret 2023

Workshop arbejdsplan
Forretningsudvalget og de politiske udvalg arbejder ud fra Studenterrådets politik og den aktuelle
dagsorden, men mest af alt ud fra arbejdsplanen for året. Udarbejdelsen af arbejdsplanen til det
kommende år skal i gang, og derfor vil vi rigtig gerne afholde en workshop omkring retningen for det
kommende rådsårets arbejde. I workshoppen vil vi dele fællesrådet ind i mindre grupper på tværs af
fagrådene, hvor der vil være tid til at diskutere spørgsmål om fx:

- Hvilke politiske emner, som Studenterrådet skal kæmpe for på Aarhus Universitet det kommende
år?

- Hvilke politiske emner, som studenterrådet skal arbejde med kommunalt, regionalt og nationalt
det kommende år?

- Hvordan Studenterrådet skal organiserer sig internt det kommende år?
- Hvordan Studenterrådet og fagrådene skal arbejde sammen?
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Bilag 8: Kommissorier for de politiske udvalg 2023

Kommissorier 2023
Man kan blive valgt direkte til AUPUS, LUPUS,  IC, CUUAL og SUUS.

AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet - AUPUS

Sagsområde
Fra § 30 i statutten er følgende sagsområder for nærværende udvalg:

● Aarhus Universitet intern uddannelsespolitik
● Aarhus Universitets bestyrelse
● Tværgående udvalg på Aarhus Universitet
● Studienævn og Akademiske Råd på Aarhus Universitet

Beføjelser
Udvalget skal koordinere Studenterrådets indsats i bestyrelsen og rektorale og tværfakultære udvalg; samt hjælpe
og vejlede Akademisk Råd og Studienævn. Udvalget skal inddrage medlemmer af de Akademisk Råd i sine møder.
For studenterrepræsentanter i studienævnene skal AUPUS tilbyde opkvalificerende samt orienterende materiale.
AUPUS skal assistere Forretningsudvalget i udpegelser til repræsentative udvalg og skrive høringssvar. Udvalget
giver mandat til Studenterrådets repræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse og Studenterrådets medlemmer af
tværgående udvalg, samt andre udvalg i forhold til konkrete sager og dagsordener på Aarhus Universitet.

Udvalget har beføjelse til at skrive høringssvar rettet til styrende, formelle og uformelle organer på Aarhus
Universitet. Høringssvarene skal være i tråd med Studenterrådets vedtagne politik og må som minimum ikke stride
herimod.

Udvalget har beføjelse til at lave både ad-hoc og stående udvalg med beslutningskompetencer. Et sådant udvalg er
konstitueret under AUPUS kommissorium og alle beslutninger af en principiel karakter skal tages i AUPUS.
Udvalgsledelsen vurderer, om en beslutning er af principiel karakter.
Medlemmer af AUPUS kan ikke bindes af andre organer i Studenterrådet og står udelukkende til ansvar over for
Fællesrådet.

Forventninger
Det forventes af udvalget foretager årlig evaluering af det forgangne års praksis. Denne vedlægges skriftligt til
selve udvalget og kommissorieudvalget.
Udvalget skal som minimum efterstræbe at afholde formøder før ethverts bestyrelsesmøde.
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Udvalget skal igennem sit arbejde, muliggøre løbende koordinering imellem studentermedlemmerne i de
akademiske råd, samt imellem de akademiske rådsmedlemmer og studenterrepræsentanterne i bestyrelsen.
Udvalget skal agere bagland for Studenterrådets repræsentanter i Circle U Student Union, når disse skal til møder i
forskellige organer, specifikt de AU interne. Dette uddelegeres til Circle-U Underudvalget.AUPUS-medlemmer har
taleret og stemmeret.

Tavshedspligt og lukkede møder
Udvalget kan lukke punkter på dagsordenen, og disse punkter er underlagt tavshedspligt.
Ved overtrædelse(r) af dette kan et flertal i enten udvalget som helhed eller udvalgs ledelsen indstille til Dirigent
Institutionen om at fratage det pågældende medlem sit mandat. Indtil denne afgørelse er truffet betragtes
medlemmet som suspenderet og kan holdes ude fra lukkede punkter.

Sammensætning
AUPUS består af op til 17 medlemmer:
● Studenterrådets op til 2 repræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse er fødte medlemmer
af AUPUS.
● Op til 14 menige medlemmer, valgt af Fællesrådet. Det tilstræbes, at alle hovedområder er
repræsenteret blandt medlemmerne.
● Forretningsudvalget udpeger 1 udvalgssekretær fra sin midte inden det første udvalgsmøde.
● Det tilstræbes endvidere, at der sidder repræsentanter fra de 5 akademiske råd blandt de
fællesrådsvalgte.
Alle medlemmer har tale- og stemmeret. Alle interesserede har taleret, men ikke stemmeret (jf.
statutten). Gæster og andre interesserede kan udelukkes fra lukkede punkter.

Relationer
Udvalgsledelsen er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, LUPUS, den aktivistiske
koordinator og andre relevante organer. Udvalgsledelsen er sammen med Forretningsudvalget
ansvarlige for at have overblik over formelle organer ved Aarhus Universitet

Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet - LUPUS

Sagsområde
Fra § 30 i statutten er følgende sagsområder for nærværende udvalg,
● AU ekstern uddannelsespolitik
● Levevilkårspolitik
● Danske Studerendes Fællesråds bestyrelse, samt anden koordinering herfra
Udvalget tilrettelægger selv arbejdet inden for sagsområderne, men er forpligtet til at leve op til
Studenterrådets arbejdsplan, som den er vedtaget på det Konstituerende Fællesrådsmøde d. 1 december 2022.
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Beføjelser
LUPUS skal udvikle Studenterrådets politik. Udvalget har beføjelse til at udarbejde politikpapirer og opdateringer
deraf. Udvalget har beføjelse til at skrive høringssvar rettet til parter uden for Aarhus Universitet. Høringssvarene
skal være i tråd med Studenterrådets vedtagne politik.
Udvalget har beføjelse til at udvikle strategi rettet mod sagsområder uden for Aarhus Universitet. Udvalget har
beføjelse til at lave både ad-hoc og stående udvalg med
beslutningskompetencer. Et sådant udvalg er konstitueret under LUPUS kommissorium og alle beslutninger af en
principiel karakter skal tages i LUPUS. Udvalgsledelsen vurderer, om en beslutning er af principiel karakter.
Udvalget udpeger Studenterrådets bestyrelsesrepræsentanter i DSF; Studenterrådets repræsentant i DSF’s
Levepolitisk Udvalg; Studenterrådets repræsentant i DSF’s Uddannelsespolitisk Udvalg; Studenterrådets
repræsentant i DSF’s Internationale Udvalg; De delegerede til DSF’s politikkonferencer, herunder en eller flere
delegationsleder(e), som har ansvar for at lede SR/AUs delegation. Medlemmer af LUPUS kan ikke bindes af andre
organer i Studenterrådet og står udelukkende til ansvar overfor Fællesrådet.

Forventninger
Det forventes at udvalget foretager årlig evaluering af det forgangne års praksis. Denne vedlægges skriftligt til
selve udvalget og kommissorieudvalget.
Udvalget skal som minimum efterstræbe at afholde formøder før bestyrelsesmøder i DSF.
Udvalget skal forberede DSF’s politikkonferencer og udpege en delegationsleder og delegation.
Udvalget skal følge med i DSF’s bestyrelsesarbejde og træffer beslutninger af principiel karakter.
Udvalget bør orientere sig i de gældende politikpapirer og hvis vurderet nødvendigt, udarbejde revideringer som
stilles til fællesrådet.
Udvalget skal agere bagland for Studenterrådets repræsentanter i Circle U Student Union, når disse skal til møder i
forskellige organer specifikt de AU eksterne. Dette uddelegeres til Circle-U Underudvalget. LUPUS-medlemmer
har taleret og stemmeret.

Sammensætning
LUPUS består af op til 17 medlemmer, som maksimalt besidder 1 mandat hver.

● Op til 12 menige medlemmer, valgt af Fællesrådet. Det tilstræbes, at alle hovedområder er repræsenteret
blandt medlemmerne.

● 1 medlemskab er sikret til begge Studenterrådets repræsentanter i DSF’s bestyrelse.
● 1 medlemskab til henholdsvis Studenterrådets repræsentant i Levevolitisk Udvalg (LU) og

UddannelsesPolitisk Udvalg (UPU) under DSF.
● 1 medlemskab er sikret til udvalgssekretæren, som er udpeget af Forretningsudvalget inden det første

udvalgsmøde.

LUPUS konstituerer sig på førstkommende møde efter det konstituerende fællesrådsmøde. På mødet vælges blandt
udvalgets medlemmer én udvalgsleder. Det tilstræbes, at udvalgslederen ikke samtidig er medlem af
Forretningsudvalget. Udvalgssekretæren og udvalgslederen udgør udvalgsledelsen.
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Udvalgsledelsen har ansvaret for mødeindkaldelse, -forberedelse, -afholdelse og-offentliggørelse af vigtige
beslutninger. De valgte repræsentanter i henholdsvis DSF’s bestyrelse, og udvalg hjælper med at understøtte, at
LUPUS får mulighed for at træffe vigtige beslutninger i nærværende repræsentants udvalg og fora i DSF.

Relationer
Udvalgsledelsen er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, AUPUS, og andre relevante organer.
Udvalgsledelsen er sammen med Forretningsudvalget ansvarlige for at der er overblik over eksterne organer, som
har LUPUS’ interesse. Udvalgsledelsen er ligeledes ansvarlig for at der kommunikeres om mulighed for at indgå i
eksterne organer til fællesrådet.

Circle U Underudvalget under AUPUS og LUPUS - CUUAL

Sagsområde
Underudvalget er et fast underudvalg under AUPUS og LUPUS, og beskæftiger sig derfor ikke direkte med et
sagsområde nævnt i statuttens § 30. Underudvalget har til formål at danne rammer om den danske
studenterrepræsentation i Circle U, herunder CUSU (Circle U Student Union) og en række arbejdspakker. Det er
derfor også udvalgets opgave at sørge for, at repræsentanter er klædt på til at varetage Studenterrådets interesse.
Underudvalget skal indgå i dialog med AUPUS og LUPUS, og skal desuden holde fællesrådet orienteret.

Beføjelser
Underudvalget beslutter ikke selv den politik der rådgives om, men kan gå i dialog med og komme med forslag til
LUPUS og AUPUS. Denne dialog skal munde ud i et fælles dokument, hvor aftaler skrives ned. Det betyder at
hvert spørgsmål ikke skal tages med AUPUS eller LUPUS flere gange. Underudvalget forpligter sig til løbende at
holde AUPUS og LUPUS orienterede inden for deres politikområder. Dette gøres efter aftale med de to udvalg.
Medlemmer af underudvalget får ikke af deres medlemskab af underudvalget mandat i AUPUS eller LUPUS, mens
medlemmer af AUPUS og LUPUS altid har tale- og stemmeret i underudvalgets arbejde vedrørende punkter
indenfor AUPUS’ og LUPUS’ kommissorium.

Forventninger
Underudvalget afholder forberedende møder inden møder i CUSU og Circle U og understøtter det normale arbejde
i de forskellige work-package. Underudvalget arbejder på at få inddraget resten af fællesrådet i Circle U arbejdet.

Sammensætning
Underudvalget består af
- To medlemmer som er mandatbærere i CUSU, valgt af Fællesrådet
- To suppleanter til mandatbærerne i CUSU, valgt af Fællesrådet
- En suppleant til mandatbærerne, valgt af Forretningsudvalget, som agerer sekretær.
Der vælges en udvalgsleder fra de to mandatbærere.
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Relationer
Udvalgssekretærer og udvalgs lederen er sammen ansvarlig for koordinering med, AUPUS, LUPUS og fællesrådet
via dirigent institutionen.

International Committee - IC

Subject Matters
The Statutes §30 delineates various matters to be assigned to each committee. However, IC does not have a subject
matter from §30. Rather, IC is granted competences regarding matters related to international students at Aarhus
University.
The committee self-organises their work, within the scope of the Workplan and policies adopted by the Common
Assembly.

Committee’s purpose
The broad purpose of the committee is to represent international students in the Student Council and to organize
Student Council work for international students.
IC should maintain the Student Councils’ commitment to include international students in activities and decisions,
such as international students’ perspectives in campaigns or policy papers. IC is entrusted with organising
international students around common issues and ensuring representation of international students in relevant
Student Council work. IC can work to increase participation and improve the ability of international students to
organise through seminars, campaigns or other relevant
activities, as well as acting as a conduit for participation in general Student Council activities.

Expectations:

It is expected that the International Committee makes a yearly evaluation of the practices of the past
year. The evaluation is to be enclosed to the committee as well as the constitutional committee.

Composition and constitution:
The International Committee consists of up to 11 members:
- One (1) Head of Committee - elected directly by the Common Assembly. The Head of
Committee should be a full-degree international student. However if no full-degree international student is
available, the committee may elect a non-full degree international student or a Danish student as a head.
- Up to three (3) members can be Danish full degree students - elected by the Common
Assembly.
- The other members are international students -both full degree and/or Erasmus- elected by the Common
Assembly as explained below.
- One member of the Executive Committee must be assigned as Committee Secretary in an assisting and organising
role.
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All members have the right to speak and vote. All interested parties have a right to speak; however, the Committee
can close specific parts of the agenda for non-members as per the Statutes.
The Committee constitutes itself at the first meeting. The elected Head of Committee and Committee Secretary are
together the Committee chair, and are responsible for meeting agendas, minutes, proper conduct and for passing on
decisions.
International students wishing to be seated on the Committee can submit their name and field of study to the
Common Assembly and stand for election as prescribed in the Statutes. The Committee can assign temporary
memberships by giving unfulfilled seats to international students present at Committee meetings by a simple
majority vote. The Head of Committee is responsible for assembling all temporary memberships to a list and
submitting the list to the Common Assembly for ratification as prescribed in the Statutes for personal elections.
The Committee Secretary is responsible for ensuring that the Committee chair lives up to the expectations
described above, is responsible for the coordination and collaboration described below, and ensuring that the
position of Head of Committee is appointed.

Coordination and collaboration with other entities:
The Committee chair is responsible for coordination with the Executive Committee, AUPUS,
LUPUS, and other relevant entities. The Head of Committee is responsible for informing
the Common Assembly of IC matters of importance. The Committee is empowered to coordinate and collaborate
with entities outside the Students Council on matters under their purview.

Socialt Udvalg Under Studenterrådet - SUUS

Sagsområde
At stå for de sociale arrangementer internt i Studenterrådet - SUUS har dermed intet sagsområde på baggrund af
statutten.

Beføjelser og forventninger
SUUS overtager eller uddelegerer ansvaret for afholdelsen af sociale arrangementer internt i Studenterrådet. Disse
er i dag blandt andet:

- Sommerafslutning
- Valgfesten
- Juleafslutning
- Morgen med SR

Hvilke arrangementer der skal holdes i fremtiden vil i høj grad være op til SUUS at bestemme. Ligeledes vil SUUS
kunne holde en række mindre arrangementer såsom at man drikker en øl/sodavand sammen, ser film, tager ud at
klatre, og lignende. SUUS har ikke øvrige beføjelser end at skabe socialt samvær i Studenterrådet og afholde
sociale arrangementer i Studenterrådet. SUUS’ arrangementer skal være åbne for alle i Fællesrådet. SUUS bør altid
tage ideer til sociale tiltag op fra både Fællesrådet, Forretningsudvalget og andre udvalg. Det forventes, at SUUS
afholder planlægningsmøder før arrangementer og arbejder på at lave en plan for sociale arrangementer i et givent
semester.
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Sammensætning
Socialt Udvalg Under Studenterrådet (SUUS) består af medlemmer valgt af fællesrådet. Der kan maksimalt være
15 medlemmer i SUUS. Hvert medlem bærer automatisk maksimalt 1 mandat. Det tilstræbes, at alle hovedområder
er repræsenteret blandt medlemmerne.
SUUS har en sekretær som vælges af Forretningsudvalget.
SUUS har ellers en flad struktur og har ikke en udvalgsleder.
Såfremt der i SUUS afholdes møder gælder følgende: Alle medlemmer har tale- og stemmeret. Alle interesserede
har taleret, men ikke stemmeret (jf. statutten).

Relationer
Sekretæren er ansvarlig for koordinering med Forretningsudvalget, AUPUS, LUPUS og andre relevante organer.
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Bilag 9: Retningslinjer for Den Kritiske Revision

Statuttens bestemmelser:
“Den Kritiske Revision
§ 38
Af og blandt Fællesrådet vælges et antal kritiske revisorer, dog minimum 2, til løbende at føre tilsyn med
Studenterrådets økonomi samt udøve et kritisk skøn over de foretagne økonomiske dispositioner. Valget og de
nærmere forhold for de kritiske revisorers virke fastlægges på det konstituerende fællesrådsmøde.
Stk. 2
De kritiske revisorer skal indkaldes af Sekretariatslederen til to årlige gennemsyn af Studenterrådets økonomi.
Revisorerne kan derudover fordre sig alle oplysninger og aktstykker meddelt.
Stk. 3
Den Kritiske Revision skal aflægge en afsluttende rapport til Fællesrådet på det konstituerende møde.
Stk. 4
De kritiske revisorer kan ikke være medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen eller være
ansat på Sekretariatet.”
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Bilag 10: Valg til Forretningsudvalget

Bilaget medsendes så snart det er Dirigentinstitutionen i hænde.

Såfremt man ønsker at stille op til forretningsudvalget kan man enten indsende en skriftlig opstilling til
dirigent@sr.au.dk eller stille op på selve mødet. Det er også muligt at stille op in absentia, altså stille op uden at
være tilstede til mødet. Dette kan gøres ved at sende en repræsentant der taler på vegne af en, dog opfordres det
kraftigt til at man sender en opstilling skriftligt, og at man kun gør det her fordi man faktisk er forhindret.
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Bilag 10.1 Opstilling til forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Kære fællesråd
Jeg hedder Jeanette Kusk, og jeg stiller op som forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Jeg er
uddannet folkeskolelærer og læser på 3. semester af kandidaten i Didaktik (Dansk) på DPU. Når jeg ikke studerer,
laver jeg studenterpolitik, drikker øl, løber og går til yoga.
Jeg har, siden jeg startede på Aarhus Universitet, været aktiv i studenterpolitik. Ugen efter jeg startede blev jeg
valgt til ARTSrådets forretningsudvalg - indtil jeg blev valgt til Studenterrådets forretningsudvalg på det
konstituerende møde 2021. Jeg har arbejdet med at forbedre studieordningerne gennem mit lokale
uddannelsesnævn og jeg sidder nu også i studienævnet på DPU og Akademisk Råd på hele ARTS-fakultetet.
Arbejdet giver mig en god indsigt i, hvordan universitetets demokratiske organer fungerer, og mulighed for at tage
sager hele vejen op gennem systemet. Jeg synes det er virkelig vigtigt, da vores universitet ikke kan leve uden god
studenterrepræsentation i råd og nævn!
Udover at sidde med i de forskellige organer, har jeg været cheftutor ved sommerstart. Dét betød blandt andet, at
jeg i samarbejde med andre tutor og universitets arbejdsgruppe var med til at sikre en god håndtering af sager om
krænkende adfærd både i studiestarten og resten af året – så alle kan få en tryg studietid.
Jeg har det seneste år været en del af forretningsudvalget og siden maj været næstforperson for Studenterrådet. Jeg
har nydt arbejdet – også selv om det har været hårdt – og jeg er klar til at give den endnu en skalle det kommende
år. Derfor stiller jeg mig nu til rådighed som forperson for Studenterrådet. Jeg synes, at Studenterrådet er den
fedeste interesseorganisation i hele verden, og jeg vil gerne fortsætte med at styrke organisationen og kæmpe for de
studerendes interesser.
Det sidste år har jeg haft et stort fokus på det levevilkårs- og uddannelsespolitiske område inden for
studenterpolitik, og jeg har været med til at presse kommunen for at skabe bedre rammer om Aarhus som studieby.
Det har vi bl.a. gjort gennem en kampagne for flere cykelstier, utallige møder med byrådspolitikere, en rundvisning
på Rådhuset og ved at kæmpe for at få en studiebyspolitik i Aarhus Kommune.
Sammen med Anders Mengers har jeg repræsenteret Studenterrådet i Danske Studerendes Fællesråds bestyrelse og
sikret, at vi også bliver hørt nationalt. Det arbejde har skabt rigtig gode kontakter til andre medlemsorganisationer,
som vi kan udveksle erfaringer med og stå sammen med i rigtig mange af vores kampe. I år har det bl.a. været
kampen mod reformkommissionens udspil og specielt ’Danmark kan mere III’, hvor vi fik stablet en megasej
demonstration på benene i Aarhus, som inspirerede DSF til at gøre det samme.
Det kommende år håber jeg at vi i forretningsudvalget kan arbejde for at skabe et stærkere og mere sammenkoblet
studenterråd, hvor fagrådene altid er med til at træffe beslutningerne og til at sætte retningen. Det kan vi bl.a. gøre
ved at fortsætte de initiativer vi har startet i år, men også ved at kigge nærmere på organisationens struktur og sikre
at der er god gennemskuelighed hele vejen igennem studenterrådet. Det kræver, at forretningsudvalget sikrer, at
vigtige informationer altid når hele vejen ud til det enkelte fagråd.
Jeg håber ligeledes, at vi kan få trivslen i vejret og få afskaffet de sidste fremdriftsregler på universitetet. Noget af
det allervigtigste i disse tider med ulmende reformer og usikkerhed om en ny regering er også at styrke kampen for
studerendes indflydelse uden for universitetets mure også. Vi skal kæmpe lokalt i Aarhus Kommune for at sikre en
ordentlig studieby – og at vi skal kæmpe regionalt for at forbedre forholdene for de decentrale campusser i Herning,
Emdrup og snart i Foulum, så der er ordentlige cykelstier, god offentlig transport og hensigtsmæssige studieboliger.
Og så skal vi kæmpe nationalt sammen med DSF og sikre, at SU’en bevares, at kandidaten ikke halveres og at
TAKST 1-satsen ikke skæres ned igen. For at skabe disse forbedringer skal vi lægge vægt på et tæt samarbejde og
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tilstrækkelig sparring mellem vores valgte repræsentanter i råd og nævn på universitetet, så styrken ved vores
enhedsorganisering kommer til udtryk på allerbedste vis. Vi skal lige ledes fortsætte det arbejde, som jeg sammen
med LUPUS har sat i gang for at styrke elev- og studenterbevægelsen i Aarhus, så vi kan kæmpe sammen mod
uddannelsesfjendske reformer og nedskæringer på uddannelsesområdet, samt stå stærkt i kampen for en god
studieby for alle studerende.
Jeg håber I har lyst til at stå skulder ved skulder med mig det næste år og skabe et stærkere og mere indflydelsesrigt
Studenterråd på Aarhus Universitet.
Med håbet om Jeres tillid.
Jeanette Kusk
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Bilag 10.2: Opstilling til Menig medlem af forretningsudvalget
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Bilag 10.3: Opstilling til Menig medlem af forretningsudvalget

Kære fællesråd
Jeg, Stine Munkholm Jespersen, ønsker at stille op til forretningsudvalget ved Aarhus universitet.
Til daglig læser jeg en kandidat i Agrobiologi, på linjen Husdyrsundhed og -velfærd på første semester.
Det sidste halv år har jeg været en del af Fu, dette har jeg været rigtig glad for og ønsker derfor fortsætte.
Jeg har ikke tænkt mig at skrive en lang tekst om, hvorfor i skal vælge mig til at sidde i Fu.
Jeg vil gøre alt hvad jeg kan, for at gøre Aarhus universitet til det bedste sted for vores studerende, dette
følger jeg, at jeg har muligheden for at gøre igennem arbejdet i Fu.
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Bilag 10.2 Opstilling til Menig medlem af forretningsudvalget

Kære Fællesråd

Jeg hedder Oliver, og jeg er 22 år. Jeg er i gang med en bachelor i Spansk sprog, litteratur og kultur
på 3. semester. Normalt indeholder den et udvekslingsophold på 4. semester, dog er mit for nyligt
blevet aflyst, hvilket har givet mig en masse muligheder ift. tid og muligheden for at læse på deltid
og arbejde mere for det, jeg brænder for: nemlig studenterpolitik og det at varetage / fremme de
studerendes interesser.

Jeg sidder på nuværende tidspunkt i Artsrådet som næstforperson, og jeg har arbejdet i dette FU
siden starten af sommeren 2022. Her har jeg bl.a. kæmpet for at varetage og beskytte de studerendes
rettigheder på Arts, og jeg har arbejdet ud fra det, som de studerende på Arts gerne vil have. Jeg har
for nyligt løst nogle konflikter ift. udveksling, hvorigennem jeg har skabt venlig kontakt mellem
parter, hvor der førhen ikke havde været det.
Helt lokalt i min studietid på TYROM (tysk-romanske studier), har jeg blandt andet arbejdet hen
imod en dagsorden, der skulle fokusere på fællesskabet på de tysk-romanske sprog. Her fremmede
jeg dette gennem mit arbejde som cheftutor. Desuden har jeg været ansvarlig for at oprette og drive
en festforening for de studerende på tysk-romanske sprog.
Jeg har førhen også været medlem i et ungdomsparti, hvilket har været med til at fremme min
interesse for politik. Jeg brænder altså ekstremt meget for de studerende og studenterpolitik – ikke
bare på Arts, men på hele AU.

Jeg kommer ind i Studenterrådet med nyttige erfaringer fra Artsrådet, fra min rolle som formand på
mit eget studies fagråd, fra mit mentorarbejde, jobbet som cheftutor, og så har jeg derudover
erfaringer med at oprette og holde foreninger i live.
Jeg har tænkt mig at knokle fuldt på, når det kommer til mit arbejde i SR. Om det så kommer til
organisering, planlægning, afholdning/planlægning af møder, eller hvad der ellers er af opgaver, så
vil jeg gøre mit bedste, og jeg vil gøre det godt.
Jeg håber og ser frem til at arbejde i og sammen med forretningsudvalget i de kommende år, at
drikke en masse kaffe, at styrke organisationen, at kæmpe for de studerendes rettigheder og at
fremme studielivet generelt på hele AU.

De bedste hilsner,
Oliver Mølgaard Gertsen
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Bilag 10.3 Opstilling til Menig medlem af forretningsudvalget

Kære Fællesråd

Jeg hedder Mathilde Vadsager Andresen, og jeg er 21 år gammel. Jeg læser på nuværende tidspunkt på mit 5.

semester af bacheloren i Klassisk Filologi, og jeg ønsker at opstille til posten som menigt medlem af

Studenterrådets Forretningsudvalg.

Jeg har altid haft et princip om at forsøge at efterlade de steder, hvor jeg er, bedre end da jeg kom. Dette resulterer

som regel i at være en del af den nærmeste politik – altså studenterpolitikken. Jeg sad som næstformand i mit

elevråd på min folkeskole og som sekretær (og dermed en del af forretningsudvalget) i elevrådet på mit

gymnasium. Siden jeg startede på universitetet, har jeg været en aktiv del af mit studies fagråd, og har siden dette

semesters start siddet som Klassisk Filologis UN-repræsentant, da den tidligere repræsentant var nødt til at træde

tilbage. Derudover har jeg været med til at genstarte vores fredagsbar, Symposion og vores fagblad, Vox Populi,

efter Corona nedlukningen. Jeg indgik i sommers i cheftutorteamet på Klassiske Studier, hvor jeg gjorde mit

allerbedste for at skabe et trygt og sjovt miljø for både de nye studerende og de frivillige tutorer. På dette semester

har jeg fået lov til at fortsætte arbejdet med trivsel for de nye studerende som trivselskoordinator, hvor jeg bl.a. står

for en frivillig mentorordning, der tager hånd om de nye.

Et af de helt store problemer jeg har mødt i mine nu snart 2,5 år på Aarhus universitet, er den ugennemsigtighed der

er, når der skal tages beslutninger – store som små. Den almene studerende har ufatteligt svært ved at finde ud af,

hvor de skal gå hen for at få ting ændret, og de lokale fagråd har ofte virkelig svært ved at få ting igennem. Derfor

er det vigtigt at oplyse og informere så mange som muligt om, hvordan de forskellige organer på universitetet

fungerer, og hvordan de bedst muligt får indflydelse på dette.

Til Studenterrådet vil jeg bringe studenterpolitiske og foreningsmæssige erfaringer. Jeg er løsningsorienteret og kan

bakse et arrangement sammen på ingen tid. Jeg er vant til at være tovholder for mange frivillige og få alt til skulle

gå op i en højere enhed. Jeg er god til det store overblik, men har også øje for de små detaljer (og så er jeg altid klar

til at slukke de ildebrænde der naturligvis altid følger med større projekter).

De bedste hilser – og med håb om tillid

Mathilde Vadsager Andresen
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Bilag 10.4 Opstilling til Menig medlem af forretningsudvalget
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Bilag 11: Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen

Valgkommissionen er for dig, som gerne vil være med til at udvikle Studenterrådets valgkamp. Du får
både lov til at bestemme, hvem Studenterrådet opstiller som spidskandidat til Aarhus Universitets
bestyrelse, og hvordan Studenterrådet skal drive sin valgkamp i 2020. Arbejdsbelastningen besluttes
internt blandt medlemmerne. Størstedelen af arbejdet ligger oftest i foråret.

Valgkommissionen er overordnet ansvarlig for Studenterrådets deltagelse i valgene til de styrende organer
på Aarhus Universitet. Herunder at sikre Studenterrådet det maksimale antal pladser i Aarhus Universitets
bestyrelse samt sikre de mest kvalificerede kandidaters mulighed for at opnå valg i Studenterrådets
valgforbund. Overordnet set har Valgkommissionen til ansvar at træffe de mange strategiske overvejelser
og fremlægge kommissionens forslag for Fællesrådet.

Der er valg til 4 pladser, hvor mindst 3 valgområder (fakulteter) skal repræsenteres.
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Bilag 12: Valg af mindst 2 kritiske revisorer

Den kritiske revision skal føre tilsyn med Studenterrådets økonomi samt udøve et kritisk skøn over de
foretagne økonomiske dispositioner. Andre forhold besluttes på det konstituerende Fællesrådsmøde.

De kritiske revisorer skal indkaldes af Sekretariatslederen til to årlige gennemsyn af Studenterrådets
økonomi. Revisorerne kan derudover fordre sig alle oplysninger. Der skal til Den Kritiske Revision
vælges to medlemmer, og der afholdes cirka 2 møder om året.

Den Kritiske Revision er for dig, som gerne vil have et ekstra indblik i økonomien og vil holde et vågent
øje med, hvordan Forretningsudvalget vælger at disponere over Studenterrådets økonomi.

Spørgsmål til Den Kritiske Revision kan rettes til Sekretariatsleder Nikolaj Funch Svane Sommer
Mail: generalen@sr.au.dk
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Bilag 13: Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg

Aktivitetspuljeudvalget er ansvarlig for tildeling af midler fra Studenterrådets Aktivitetspulje. Der gives
økonomisk støtte til faglige og/eller studenterpolitiske aktiviteter eller foreninger. Tildeling af midler
besluttes ved almindeligt flertal.

Udvalget er for dig, der gerne vil uddele midler til og have indsigt i studenterdrevne aktiviteter, samt
hvilke arrangementer Studenterrådet støtter. Arbejdet foregår hovedsageligt via mailkorrespondance.

Der er valg til 3 pladser i udvalget.
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Bilag 14: Valg til de politiske udvalg

Såfremt Kommissorieudvalgets udkast til kommissorier godkendes, vil der pågå valg til godkendte politiske
udvalg.
AUPUS
AU-politisk udvalg ved Studenterrådet. AUPUS er et af Studenterrådets politiske udvalg. Her drøfter og vedtager vi
Studenterrådets politik og strategi på områder, der er aktuelle internt på AU. Det drejer sig om
universitetsbestyrelsen, samt koordinering mellem tværgående udvalg, akademisk råd, studienævn og diverse
arbejdsgrupper. AUPUS er både for indvalgte studenterrepræsentanter og dem, som gerne vil have sans for og byde
ind ift., hvad der sker på hele universitetet.

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.

IC
International Committee is the council for and by international students at AU. We work to better the welfare of
international students through student political work, events and informational outreach.
The committee itself defines the work it does, as long as its main mission is to act as a student council for the
international students. Previously we have held complaint cafés, talked at the international fair and participated in
the DSF political conference.
Given it's nature the committee contains a very diverse group of people, which makes for good discussions and fun
gatherings. It's also a social group, who under normal circumstances have a beer and chat after each meeting.
You should join the IC if you want to help better the life of international students at AU, and want to hang out and
work with a group of interesting people.
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Bilag 16: forslag mødekalender

Der har i mange år været tradition for hvor og hvornår der har været fællesrådsmøder og hvor mange vi har af dem.
Der skal mindst være 2 møder pr. semester, jf. vores statuts § 15, stk. 1. Vi har i året 2022 haft 3 pr. semester fast
om torsdagen i ca. tidsrummet 17-20. Dette kan sagtens væres på, og vi vil gerne inddrage fællesrådet i denne
debat.
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