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Forslag til Dagsorden 

1. Velkomst til generalforsamlingen 12:00 – 12:15 

Ved Studenterrådets formand Drude Rohde. 

 

2. Formalia 12:15 – 12:30 

a) Valg af dirigent d)  Fastsættelse af dagsordenen 

b) Valg af referent e) Fastsættelse af forretningsordenen 

c) Valg af stemmeudvalg f) Kontrol af beslutningsdygtighed 

 

3. Gæstetale ved Danske Studerendes Fællesråd 12:30 – 12:45 

 

4. Gæstetale ved Studenterrådet ved KU 12:45 – 13:00 

 

Frokost (45 min.) 

 

5. Bestyrelsens beretning 13:45 – 14:15 

Ved formand Drude Rohde. 

Under dette punkt diskuteres indkomne ændringsforslag til beretningen  

og herefter vedtagelse af bestyrelsens beretning 2014. 

 

6. Debat med rektor Hanne Leth Andersen 14:15 – 15:00 

Rektor vil holde et kort oplæg om et aktuelt emne, hvorefter der vil være  

mulighed for spørgsmål og debat. 

 

Pause (15 min.) 

 

7. Behandling af arbejdsplan 15:15 – 15:45 

Under dette punkt diskuteres indkomne ændringsforslag til arbejdsplanen  

og herefter vedtagelse af arbejdsplanen 2015. 

 

8. Workshop: Studenterrådets 2015 15:45 – 16:45 

Ved Kristian Bruun. 

Formålet med workshoppen er at få diskuteret udførelsen af Arbejdsplan 

2015 og giver en mulighed for dybere diskussion af dens prioriteter. 

 

Pause (15 min.) 
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9. Behandling af ændringsforslag til vedtægterne 17:00 – 17:30 

Under dette punkt diskuteres indkomne ændringsforslag til vedtægter  

og om ændringsforslagene forkastes eller vedtages. 

 

10. Valg 17:30 – 18:30 

Valg af formand, næstformænd, menige bestyrelsesmedlemmer, 

suppleanter til bestyrelsen, kritisk revision og lovudvalg. 

 

11. Fastsættelse af medlemskontingent 18:30 – 18:35 

 

12. Behandling af ansøgninger om kollektivt medlemskab 18:35 – 18:40 

 

13. Evt. 18:40 – 18:45 

 

 

Aftensmad og fest!  
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Forslag til Forretningsorden 

1. Generalforsamlingen åbnes af Studenterrådets formand, der leder valget af diri-

gent(er). Dirigent(erne) har til ansvar at lede mødet, sikre at afstemningerne og debat 

foregår efter reglerne i forretningsordenen, og at tidsplanen overholdes. 

 

2. Dirigent(erne) leder valget af en eller flere referenter, der skal tage referat af dagsor-

denspunkterne. 

a) Udkast til referat skal offentliggøres på Studenterrådets hjemmeside senest 10 

hverdage efter generalforsamlingen. Rettelser og kommentarer kan indsendes til 

Studenterrådets formandskab indtil 20 hverdage efter generalforsamlingen, hvor-

efter formandskabet udformer det endelige referat og offentliggør det på hjemme-

siden senest 30 hverdage efter generalforsamlingen. 

 

3. Dirigent(erne) leder valget af et stemmeudvalg, som bistår dirigent(erne) i at uddele 

stemmesedler til de stemmeberettigede, indsamle dem igen, samt optælle stemmerne 

og offentliggøre resultatet. 

 

4. Dirigent(erne) leder godkendelsen af dagsorden og forretningsorden for generalfor-

samlingen. 

 

5. Dirigent(erne) kontrollerer om generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i henhold til 

vedtægternes § 8 stk. 1, samt at de udsendte forslag er rettidigt indkommet og ud-

sendt i henhold til § 8 stk. 1, 2 og 3. 

 

6. Alle studerende indskrevet på RUC har fuld tale- og stemmeret på generalforsamlin-

gen. 

 

7. I tilfælde af at en deltager på generalforsamlingen kræver ordet til procedure, skal 

vedkommende umiddelbart herefter tildeles ordet. 

 

8. Talerne får ordet i forhold til det enkelte punkt i den rækkefølge de indskriver sig hos 

dirigent(erne). Taletiden er 3 minutter for førstegangsindlæg og 2 minutter for føl-

gende indlæg. Forslagsstillere tildeles op til 5 minutters taletid til præsentation af et 

forslag. Skønnes det nødvendigt, kan dirigent(erne) yderligere nedsætte taletiden. 

 

9. Gæster kan tildeles taleret i det omfang dirigent(erne) finder det relevant for punktet. 

 

10. Stillede forslag kan forkastes eller vedtages med kommentarer. I tilfælde af, at der er 

indkommet ændringsforslag, vil disse blive behandlet først, hvorefter det samlede 

forslag (inklusiv alle vedtagne ændringsforslag) behandles.  
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11. Fristen for opstillinger til bestyrelsen, kritisk revision og lovudvalg er kl. 13:45 den 

22. november til dirigent(erne). 

 

12. Deadline for ændringsforslag til Bestyrelsens Beretning 2014 og Arbejdsplan 2015 er 

kl. 13:45 den 22. november, pr. mail til studenterraadet@studenterraadet.dk. 

 

13. Afstemninger om vedtagelse af forslag foregår ved håndsoprækning, med mindre to 

eller flere deltagere i generalforsamlingen ønsker skriftlig afstemning. Personvalg fo-

regår ved skriftlig, hemmelig afstemning. Afstemninger foregår i øvrigt efter procedu-

ren beskrevet i Studenterrådets vedtægter § 11 og 30. 

 

14. Såfremt der stilles forslag om mistillid til dirigent(erne), træder et medlem af Studen-

terrådets formandskab straks i vedkommendes sted, og forestår afstemning herom. 

Hvis mistillid vedtages træder dirigent(erne) tilbage, hvorefter et medlem af for-

mandskabet leder valget af ny dirigent(er). 

 

15. Mobiltelefoner skal være sat på lydløs under mødet og må ikke under mødet benyttes 

til samtale. 

 

16. Bærbare computere må udelukkende benyttes under bestyrelsesmøderne i møderela-

teret øjemed. 

 

17. Personer der groft eller gentagne gange – efter tildelte advarsler – overtræder gene-

ralforsamlingens forretningsorden, eller i øvrigt forstyrrer mødets afholdelse, kan 

bortvises af dirigent(erne). 
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Bestyrelsens Beretning 2014 

Studenterrådet gik ind i 2014, med masser af gåpåmod, engagement, ønsker og drømme 

om at gøre RUC til et endnu federe universitet. Noget der i den grad har været brug for på 

et år, hvor specielt den nationale uddannelsespolitik har skabt nogle store udfordringer for 

RUC og for os som studenterråd. 

Året, der er gået, er også blevet brugt på at kigge både indad og udad. Indadtil har Studen-

terrådet prioriteret opkvalificering af egne aktive gennem en række nye opkvalificeringsar-

rangementer. Organisatorisk har vi bredt ledelsesansvaret ud for at kunne løfte flere og 

større opgaver, samt forbedret arbejdsmiljøet for vores aktive. 

Vi har kigget udad med en opprioritering af vores udadvendte aktiviteter – både landspoli-

tisk og på RUC. Vi har udviklet vores kampagnekapacitet ved lave fem større kampagner i 

2014. Vi har deltaget i den landspolitiske kamp mod fremdriftsreformen, den såkaldte kva-

litetskommission og dimensionering. Og vi har arbejdet med at gøre vores aktiviteter mere 

inddragende. 

Beretningen er en kort gennemgang af det sidste års vigtigste aktiviteter og en refleksion 

over udviklingen i Studenterrådets organisation og politiske arbejde. Bestyrelsen beder 

generalforsamlingen godkende beretningen og håber den nye bestyrelse vil bruge den som 

en rig inspirationskilde for arbejdet i 2015.  

 

Politiske prioriteringer  

Politisk har 2014 været et både ambitiøst og travlt år for Studenterrådet. Både på RUC og i 

resten af uddannelsesdanmark er der blevet indført store reformer, som har krævet megen 

tid og kræfter. 

 

Kandidatreformen 

Vi har i år fortsat det omfattende arbejde med, at sikre kvalitetsstudier. Her har det arbej-

de vi har lagt i RUC’s reformering af kandidatuddannelser, der blev sat i gang allerede sid-

ste år, været afgørende. 

Man skal fremover have halvandet semester på hvert fag inden specialet, dvs. at ét af se-

mestrene deles mellem de to fag, noget der i højere grad vil ligestille studerendes to kombi-

fag. Dette har Studenterrådet støttet. Samtidig vil man fremover ikke længere kunne kom-

binere frit. Studenterrådets grundlæggende holdning til det har været, at der ingen be-

grænsning skulle være. Dernæst – da begrænsningerne blev en realitet – har den været, at 

begrænsningen primært skal ske efter faglige overvejelser, og at den ikke må forhindre no-

gen nuværende studerende i at tage den uddannelse, de er startet med en forventning om 

at kunne tage. Begge dele har vi lykkedes med, men begrænsningen er sket. I øjeblikket 

kæmper vi alligevel med, at der er flere studerende, der får at vide, at de ikke kan tage de-

res planlagte kandidat ude på de enkelte fag. 
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Derudover har der været en lang diskussion af, hvilket semester der kunne eller skulle væ-

re blandet mellem de to fag, og det er endt med, at man altid blander på tredje semester. 

Det kan være problematisk, særligt for de små fag, men vi har blandt andet fået lovning på, 

at det ikke betyder lukning af naturvidenskab på RUC. 

Kandidatreformen indeholder desuden en omlægning af studienævnene, som sammenlæg-

ges med flere fag under samme studienævn. Fra 1. februar 2015 begynder disse nye studie-

nævn at arbejde. Studenterrådet har kæmpet for at studienævnene skulle holdes fagnære, 

men da det blev besluttet, at de alligevel skulle sammenlægges, har vi heldigvis fået igen-

nem, at studerende skal inddrages og høres gennem f.eks. fagudvalg eller seminarer.  

 

Fremdriftsreformen  

På RUC er ét af de største potentielle problemer med Fremdriftsreformen, at man skal 

tvangstilmeldes kurser, hvis man ikke selv gør det, og eftersom langt det meste af éns RUC-

uddannelse er valgfri, så skaber det problemer. Hvordan det løses er endnu uafklaret.  

Der er ikke blevet lavet strammere orlovsregler, og der er ikke indført stopprøve på RUC. 

Til at begynde med var vi nervøse for, om tvangsmeritten ville betyde, at nye studerende 

ville få valgt deres fagmoduler for dem, hvis de havde læst noget tidligere, men Studenter-

rådet har været med til at sikre, at det ikke sker. Til gengæld bliver valgfagene på nogle ba-

cheloruddannelser inddraget af tvangsmeritten, og det betyder, at man har dårligere mu-

lighed for at tage på udveksling og vælge om i sine fagmoduler, så det arbejder vi på, bliver 

anderledes til næste år.  

Ledelsen var i starten af 2014 sikker på, at Fremdriftsreformen trådte i kraft for alle nyop-

tagne kandidatstuderende allerede i sommeren 2014, men Studenterrådet gjorde dem op-

mærksom på, at det kun var for nyoptagne bachelorstuderende. Vi har altså forhindret en 

unødvendig forhastet implementering af Fremdriftsreformen, der ville have medført store 

problemer for mange studerende.  

Undervejs i implementeringsprocessen af Fremdriftsreformen blev der fra ledelsens side 

lagt op til, at alle specialer fremover skal skrives i en opdelt proces, men det fik vi forhin-

dret.  

 

Nemmere administration  

Der er ikke en RUC-studerende, som ikke har oplevet, hvor tunge RUC’s administrative 

systemer er at danse med. Studenterrådet har derfor arbejdet med få vedtaget retningslin-

jer der skal skabe mere klarhed for os som studerende. Det skal f.eks. sikres at vi ved, 

hvornår vi har vores eksamensdato og semesterplaner, hvornår vores kompendier senest 

skal være klar m.m. Papiret er ikke endeligt vedtaget endnu, men vi regner med at have det 

vedtaget inden næste valgperiode starter. 
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Bedre studiemiljø  

I 2014 åbnede det nye Hus 21. Hermed er den modernisering af RUC’s bygningsmasse, 

Studenterrådet har kæmpe for de seneste år, endelig blevet igangsat. Studenterrådet har 

yderligere fået skrevet ind i RUC’s Udviklingskontrakt, at der skal moderniseres minimum 

fem basishuse inden udgangen af 2017 - tre af disse allerede næste år. Derudover er der 

også blevet vedtaget en plan, der over de næste 15 år skal renovere samtlige af RUC’s byg-

ninger med energieffektivisering og bedre indeklima som følge. 

 

Landspolitik  

I løbet af det sidste år har Studenterrådet opprioriteret det landspolitiske arbejde gennem 

DSF. Vi har holdt jævnlige møder i vores Landspolitiske Udvalg, LPU, hvor vi har forberedt 

møder i DSF’s Landsforum, Uddannelsespolitiske Udvalg og Levevilkårsudvalg. Til alle tre 

organer har vi haft faste repræsentanter, prioriteret møderne og sørget for at de RUC-

studerendes oplevelser, og de RUC-specifikke problemstillinger bliver en del af udarbejdel-

sen af DSF’s politik.  

Herudover har vi prioriteret at deltage aktivt i nationale kampagner, f.eks. Kvalitetskam-

pagnen og Unge Kræver Handling, samt sørget for at udarbejde en RUC-vinkel på de fælles 

nationale problemstillinger. Herudover har Studenterrådet i høj grad prioriteret at deltage 

den fælles opkvalificering og erfaringsudveksling, DSF’s sommerlejr og Politikkonferen-

cerne. Det har været en prioritering at møde de andre studenterråd, lære af deres erfarin-

ger og udvikle politik sammen med dem.  

 

RUC på lang sigt 

Udover de i Arbejdsplanen vedtagne indsatsområder, har 2014 været et definerende år for 

RUC som universitet. Et år Studenterrådet i høj grad har været en del af. Først på året var 

Studenterrådet en aktiv spiller i ansættelsen først af Danmarks første uddannelsesrektor, 

Hanne Leth, herefter af prorektor Peter Kjær. 

2014 er også året, hvor RUC skal genforhandle universitets treårige udviklingkontrakt med 

Uddannelsesministeriet. RUC’s udkast er stadig til forhandling med ministeriet, men her 

på RUC har Studenterrådet været definerende for indholdet. Som allerede nævnt forbedres 

RUC’s fysiske rammer, men udkastet indeholder også forslag om bedre projektundervis-

ning på første år, fokus på RUC’s dimittendarbejdsløshed, mentorordninger, mindre fra-

fald og flere udvekslingsaftaler - alt sammen indhold foreslået af Studenterrådet. 

Sidst er arbejdet med RUC’s næste femårige strategi blevet skudt i gang. Nyt RUC - som 

rektor har døbt den - skal grundlæggende ændre på RUC’s image. RUC’s grundfortælling 

skal ændres, fra et pseudo-universitetscenter til et universitet med kvalitetsuddannelser og 

landets mest arbejdsparate dimittender. Her er det lykkedes Studenterrådet at placere de 

studerende i centrum for den kommende strategi. Men det er også Studenterrådets hold-

ning, at man ikke kan ændre et universitets image, udelukkende vha. en fortælling. Der-
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imod er man nødt til at sikre kvaliteten i sine uddannelser og i sit studiemiljø, og det er 

noget Studenterrådet fortsat vil arbejde for. 

 

Organisatoriske prioriteringer 

 

Kampagner  

Kampagnearbejdet har rykket sig utroligt meget det sidste år, og i løbet af året har vi af-

holdt fire kampagneforløb, udover universitetsvalgkampen. Disse er:  

 

Kombi-kampagnen 

Da der i starten af året blev lagt op til at reducere vores mulighed for at kombinere fag, 

drastisk, besluttede vi at afholde en lyn -kampagne der kunne sætte fokus på ændringerne, 

og derved give RUC’erne mulighed for aktivt at tage stilling til de ændringer. Det endte ud i 

et kort men intensivt kampagneforløb hvor vi i løbet af lidt over en uge fik produceret fly-

ers der kunne hjælpe med til at mobilisere til et stormøde ugen efter. I løbet af den uge 

kombi-kampagnen varede, fik vi delt 4000 flyers ud og besøgt en helt masse forelæsninger. 

Kampagnen kulminerede med et stormøde om kombi-ændringerne, med omkring 50 del-

tagere. 

 

Kvalitetskampagne  

Kombi-kampagnen løb glidende over i en bredere kampagne om kvalitetsdagsordenen i 

forbindelse med lanceringen af kvalitetsudvalgets første delrapport. I den forbindelse del-

tog vi i en større national DSF kampagne, der havde til formå at sætte fokus på studeren-

des definitioner af kvalitet. Det førte til et kampagneforløb, hvor vi prioriterede at komme i 

dialog med vores medstuderende om, hvad kvalitet er for dem. Det gjorde vi gennem en 

bod i kantinen og en kæmpestor rød postkasse, man kunne smide postkortene i. Det førte 

til 250 postkort med inputs fra vores medstuderede og 36 billeder hvor studerende har 

skrevet ned hvad kvalitet er for dem. De blev brugt til at lave en stor bog med inputs der 

blev overrakt til Hanne Leth til hendes tiltrædelsesreception.  

 

Studiemiljøkampagne 

I forbindelse med studiestarten 2014 afholdt vi en studiemiljø-kampagne der havde til 

formål at bruge en politisk platform til at komme i kontakt med alle de nye studerende. Det 

betød at vi fik produceret plakater og flyers der omhandlede studiemiljøet på RUC og brug-

te studiestarten på at fokusere på, hvordan man gjorde studiemiljøet på RUC bedre. Endnu 

en gang indsamlede vi inputs fra de studerende, både ved at være ude på institutterne og 

ved at gå rundt og tale med studerende ved kapsejladsen. 
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Unge kræver handling  

I forbindelse med Finansloven 2014 deltog vi i det fælles elev- og studenterbevægelsesini-

tiativ, “Unge kræver handling for uddannelse, job og bolig”. Dette initiativ havde til formål 

at styrke ungedagsordener og sætte uddannelse, bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og 

bygning af studieboliger på dagsordenen i forbindelse med finansloven. Da der kort efter 

kampagnen lancering blev præsenteret et forslag til dimensioneringsmodel, med ødelæg-

gende konsekvenser for fagmiljøer og universiteternes autonomi, blev det også en del af 

kampagnegrundlaget.  

I løbet af kampagnen prioriterede vi i høj grad at været til stede på campus, ved at have en 

bod kantinen, dele flyers ud ved stationen og sætte plakater og bannere op på campus. 

Derudover afholdte vi et stormøde med 40 deltagere, vi pakkede symbolsk hus 19 ind og 

kom på den baggrund i Roskilde Dagblad. Derudover gjorde vi en indsats for at være til-

stede på Facebook. Bl.a. med en blog på Rusk om hvorfor det gav mening at komme til 

demonstration og en click-and-share til Facebook der blev delt 26 gange. På dagen for de-

monstrationen varmede vi op på RUC. Det betød at 30 RUC’ere dukkede op for at hjælpe 

med forberedelserne og tage toget til København, men mange flere stødte til på Christians-

borg Slotsplads. 

 

Valgkampagne  

Dette års valgkamp er det vildelse kampagne, vi I år har lavet. Mange af de aktive gav også 

udtryk for at denne kampagne var den fedeste kampagne, de har været med i. Dette er sket 

på baggrund af et halvt års forberedelse, hvilket har gjort at valget ikke kun er en politisk 

aktivitet, men en aktivitet som samlede hele vores organisation i det fælles projekt, og val-

get har endda tiltrukket mange nye aktive. I dette års valgkamp havde vi ekstra fokus på at 

få stemmeprocenten op, målet var 35 %, og stemmeprocenten endte på 35,2. Det er ret 

vanvittigt at dette mål blev indfriet. Dog mistede vi en plads i Universitetsbestyrelsen og en 

plads i Akademisk Råd, så der gik noget galt, selvom det var den vildeste kampagne.   

 

Politisk platform  

I 2014 har der gennem hele året været fokus på at styrke vores politiske arbejde, hvilket er 

gjort ved, at vi i starten af 2014 vedtog politiske grundprincipper for Studenterrådet. Dette 

har også været et arbejde som er sket på tværs af organisationen, både gennem styrkelsen 

af kampagnearbejdet, styrkelsen af STUNE, styrkelsen af Unipol, og gennem bestyrelses-

møderne, hvor der har været fokus på at forholde sig til flere politiske sager.   

 

Styrkelsen af netværk, fagråd og lokale initiativer  

Studenterrådet har gennem året styrket netværket mellem studienævnene, ved møder for 

studienævnsrepræsentanter, om fremdriftsreform og kandidatreformen. Til gengæld kun-

ne Studenterrådet have gjort en bedre indsats i forhold til fagrådene. Her har vi har ikke 
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været gode nok til at understøtte de eksisterende fagråd, eller til at hjælpe fagråd i gang, 

hvor der ikke i forvejen var nogen. Dette har desværre også betydet et ringere forhold til de 

enkelte fagudvalg, da fagrådene var tiltænkt som bindeled mellem Studenterrådet og fag-

udvalgene. 

 

Inkluderende aktiviteter: det skal være nemt at være med  

Studenterrådet er en organisation, men med en meget stejl læringskurve for nye aktive, det 

kan derfor være svært at inkludere nye, hvorfor vi har fokuseret på netop dette. Som orga-

nisation er vi ikke i mål, men vi er kommet et langt stykke, Studenterrådet summer af liv, 

og der er mennesker og aktivitet hele tiden. Vi bliver flere dag for dag. I forlængelse af det-

te, er et af de projekter som må fortsættes frem mod 2015, den så kaldte projeketbank, som 

har til formål at skabe overblik over Studenterrådets aktiviteter, så nye aktive nemmere 

kan blive en del af vores projekter. Derudover er der i forbindelse med efterårets kampag-

ner dukket en del nye aktive op, hvilket må være et tegn på, at vi rykker i den rigtige ret-

ning.  

 

Studenterrådets struktur og arbejdsmiljø 

I 2014 har vi arbejdet meget på at udvikle Forretningsudvalget, fra et koordinerende forum 

til et arbejdsfællesskab. Det er blevet gjort ved flere fællesprojekter i Forretningsudvalget. 

Derudover har forretningsudvalget arbejdet med at fordele arbejdsbyrden, så forretnings-

udvalget løfter i flok. Dette er en udvikling bestyrelsen har hjulpet yderligere på vej til næ-

ste år, med en række organisatoriske ændringer, som fordrer dette arbejdsfællesskab. 

 

Opkvalificering  

For at vi hele tiden bliver dygtigere, og hele tiden perspektiverer på vores arbejde, har vi i 

2014 prioriteret at opkvalificere vores aktive, hvilket har mundet ud i 5 opkvalificeringsar-

rangementer:  

• Mundtlig kommunikation 

• Frivilligledelse  

• PR og opreklamering af events  

• Struktur din frivillige tid  

• Lære at prioritere  

Arrangementerne har været en stor succes, hvor Studenterrådet har inviteret alle, der laver 

frivilligt arbejde på RUC til at deltage. Det har været med til at skab et større fællesskab på 

tværs af RUC’s frivillige.  
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Arbejdsplanen  

For at alle aktive i Studenterrådet kan få indflydelse på Studenterrådets arbejdsplan, er der 

i år forud for generalforsamlingen blevet afholdt et arbejdsplans-event. Her kunne aktive 

deltage, og fortælle hvad de synes er vigtigt i det kommende år, hvilket var en stor succes.  

 

Klar og målrettet kommunikation  

Studenterrådet er i løbet af 2014 blevet bedre til at kommunikere vores sejre, og hvad vi 

laver, ud. Det er primært sket gennem Facebook, hvor vi har vist alle de sindssygt seje akti-

viteter, der er sket i årets løb. Vores kommunikation har i 2014 ikke bare handlet om Face-

book, Rusk, vores hjemmeside m.m. Den har i lige så høj grad handlet om tilstedeværelse, 

for at skabe en god og positiv stemning om Studenterrådet, hvilket er lykkes. Studenterrå-

dets image er blevet endnu bedre i det år, vi skal til at afslutte.  

 

Studenterrådet er i 2014 kommet tættere på de studerende. Vi har lyttet, og knoklet for at 

forbedre forholdene for vores medstuderende, og vi er blevet en større organisation på 

grund af det. I 2015 skal vi gøre det endnu bedre og sørge for, at alle studerende på RUC, 

ved hvem Studenterrådet er, hvad vi står for, og at vi er dem der kæmper med studerende, 

for studerende.  
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Forslag til Arbejdsplan 2015 

 

Indledning 

Året der er gået har været rigtig vildt for Studenterrådet. Det gælder både vores organisati-

on, der er blevet større med flere aktive såvel som aktiviteter. Vi har reageret hver gang 

regeringen har fremlagt nedskæringer på vores uddannelse og forslag der forringer vores 

muligheder for at tage den uddannelse, vi ønsker. Vi har lavet pro-aktive kampagner for at 

forbedre kvaliteten i vores uddannelser og studiemiljøet på RUC. Vi har lavet den flotteste 

og mest gennemførte valgkamp i mands minde og fik den højeste valgprocent i dansk uni-

versitetshistorie. Vores organisation er stærkere og bedre stillet end nogensinde før. Det 

skal vi udnytte til at få konkrete sejre igennem, forbedre vores organisation og udvikle 

RUC. Denne arbejdsplan beskriver nogle af de prioriteter vi vil have det kommende år. 

 

Politiske fokusområder 

For at skabe de bedste uddannelser på RUC er vi nødt til at arbejde på alle mulige platfor-

me, hvor vi kan få indflydelse. I de organer, hvor vi sidder – fra Fagudvalg og Studienævn 

til Universitetsbestyrelsen – skal vi bruge vores repræsentative indflydelse. Vi skal begej-

stre studerende til at lave happenings, underskriftindsamlinger, aktioner og videregive in-

formationer for at sætte fokus på vores mærkesager. Vi skal også være klar til mobilisere 

vores medstuderende, når der er behov for, at vi viser vi er mange, der står bag en sag. De 

vigtigste sager det kommende år handler om reformarbejdet, kvalitet i vores uddannelser 

og studiemiljø.  

 

RUC er gået “reform-amok” 

Et af de centrale politiske fokusområder, vi kommer til at have, er de mange kommende 

reformer af RUCs uddannelser. 

 

Bachelorreform 

I sommeren 2015 afslutter den første årgang på den nye reform deres bacheloruddannelse. 

Bachelorreformen har markeret en overordnet positiv udvikling i RUC’s uddannelser, men 

har også båret præg af en række børnesygdomme, der har givet store udfordringer til de 

bachelorstuderende. Studenterrådet skal arbejde med udviklingen af bachelorreformen og 

få RUC til at lave en tilbundsgående evaluering af denne. Der skal laves lokal kvalitetssik-

ring af både de enkelte fag og sammenhængen mellem kurser og fag. For at få den bedst 

mulige bachelorstruktur skal vi sørge for studienævn, fagråd, studieledere og huskoordina-

torer inddrages mest muligt. 
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Kandidatreform 

RUC er i øjeblikket i gang med en kandidatreformen, der laver en række grundlæggende 

forandringer i kandidatstrukturen bl.a. i semesterstrukturen og kombinationsmuligheder-

ne. Studenterrådet skal arbejde for at sikre at kandidatreformen også kommer til at medfø-

re kvalitet i vores uddannelser til gengæld for de begrænsninger, der kommer til at blive på 

vores kombinationsuddannelser. Dette skal vi bl.a. gøre ved at understøtte det arbejde, der 

bliver lavet i interrimudvalgene. Dele af arbejdet med denne reform er allerede startet i 

efteråret 2014, men der skal følges op og imødekomme nogle af de udfordringer, der 

kommer. Kombinationsuddannelserne skal desuden kvalitetssikres så fagene kan arbejde 

sammen, specielt på K3. 

 

Fremdriftsreformen 

Fremdriftsreformen begyndte i efteråret 2014 at blive indfaset og vil være fuldt implemen-

teret i sommeren 2015. Studenterrådet skal derfor i det kommende år arbejde med imple-

menteringen af fremdriftsreformen om end vi ideel set ser den helt afskaffet. Vi skal først 

og fremmest sørge for at reformen implementeres med færrest mulige konsekvenser og 

stramninger for RUC-studerende. Bl.a. skal vi sikre gode dispensationsmuligheder og fort-

sat ret til orlov. Derudover skal vi samle cases på studerende der kommer i klemme, som vi 

kan bruge i RUSK eller andre medier. 

 

Endeligt skal vi holde os orienteret på de nationale dagsordener, da mange af disse refor-

mer - f.eks. fremdriftsreformen - kommer fra ministeriet. Derfor skal vi arbejde tæt sam-

men med landets andre Studenterråd gennem Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Vi 

skal deltage i kampagner og være med til at sætte den nationale dagsorden, samtidig med, 

at vi skal vise hvilke konsekvenser de nationale reformer har for RUC. 

 

Kvalitet i vores uddannelser 

Vi arbejder hele tiden på at forbedre og udvikle vores uddannelser. I år vil have to særlige 

fokusområder: projektarbejdet og feedback.  

 

Projektarbejdet skal udvikles 

Projektarbejdet er en essentiel del af RUC’s uddannelser, men igennem den seneste tid 

ikke blevet udviklet. Projektarbejdet står i dag overfor flere udfordringer. Herunder mang-

lende progression, ensformighed, dårlig vejledning mm. Vi skal sørge for at sætte projekt-

arbejdet på dagsordenen i løbet af 2015 og starte en proces hvor vi får udviklet vores pro-

jektarbejde bedst muligt. Dette kan gøres ved at lave kurser i hvordan et projekt skrives - 
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især med fokus på 1.semesterstuderende og på hvordan man skriver et projekt uden for sit 

hovedområde. 

 

Feedback er nøglen til læring 

Manglende feedback på opgaver, har været et tilbagevendende problem på mange fag. Hvis 

ikke der er ordentlig feedback bliver opgaverne ren test og ikke en del af et samlet lærings-

forløb. SAM-rådet har valgt at sætte fokus på dette problem og denne dagsorden skal Stu-

denterrådet også være med til at sætte og få spredt til andre områder end SAM. Samtidig 

skal vi understøtte SAM-rådet i deres arbejde bl.a. ved at tage det op i Akademisk Råd. 

Derudover skal vi løbende arbejde med fagudbuddet til engelske studerende, antallet af 

undervisningstimer, sikre mere forskerkontakt og ikke mindst skal vi sikre metodeunder-

visning, der nytter noget. Det arbejde skal bl.a. ske ved, at vi hele tiden stræber efter at væ-

re proaktive og sætte ting på dagsordenen de steder vi sidder repræsenteret. 

 

Studiemiljø        

Studenterrådet skal fortsat arbejde for et bedre studiemiljø på RUC. Vi skal understøtte det 

sociale miljø både gennem vores udvalg og gennem vores politiske arbejde. Vi skal finde ud 

af hvordan de eksisterende husfællesskaber bedst kan udvikles fremadrettet. Derudover 

skal vi arbejde for at RUC fortsat investerer i tiltag der kan forbedre studiemiljøet på RUC. 

Der skal bl.a. arbejdes med: 

 Fortsat sørge for ombygning af basishusene.  

 Fokus på investeringer i faciliteterne på RUC, så de er tidssvarende og understøtter 

læring.  

 Sørge for at studerende altid bliver inddraget i ombygningsprocesserne på RUC, 

især de studerende som skal bruge de nye faciliteter. 

 Sørge for flere brugbare udendørsområder, som dem ved kantinen.  

 At Studenterrådet skal lave sin egen studiemiljøundersøgelse, hvor vi kan evaluere 

RUC’s studiemiljø blandt studerende. 

 Igen og igen nævne, at der mangler 1,5 mio. kr. til Studenterhuset. 

 Oplysningsmuligheder for de studerende, så de bedste kan finde rundt i RUC’s sy-

stemer osv, når de vil lave f.eks. fester, hvordan booker man overnatning. Det kan 

ske ved at have informationstavler i alle huse, oplæg i rusperioden og en Studenter-

råds-app (#RUC hacks). 

For at udvikle Studenterrådets egen studiemiljøindsats skal vi arbejde med vores udvalg og 

skabe god kontakt og understøtte udvalgenes arbejde. Herunder skal vi i vores udvalg blive 
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bedre til at give de studerende mulighed for at bidrage og komme med nye ideer til udvik-

lingen af studiemiljøet på RUC.  

 

Studenterrådet – et arnested for debat 

Det sidste års tid har vi arbejdet med at udvikle vores politiske profil igennem kampagner 

såvel som debatter. Vi har fået vedtaget nogle politiske principper for Studenterrådet, der 

både kan understøtte vores politiske arbejde og skabe gennemsigtighed om vores holdnin-

ger. Arbejdet med Studenterrådets holdninger skal det kommende år fortsat udvikles. Det-

te skal vi gøre ved både at tage politiske emner internt i bestyrelsen og eksternt med de 

RUC-studerende.  

Det kommende år er også karakteriseret ved, at der kommer et folketingsvalg. I den for-

bindelse kommer der en masse fokus på landspolitik, som vi skal udnytte til også at få sat 

fokus på uddannelsespolitik og de problemer de seneste regeringsudspil har medført for de 

studerende. 

 

Kampagner der virker! 

I Studenterrådet skal vi fortsat udvikle vores måder at lave aktivitet på. Det gælder især 

vores kampagner. Kampagnerne skal være inddragende, engagerende og med lokal foran-

kring i eksempelvis fagråd. Kampagner er et middel til at opnå konkrete forbedringer og 

engagere flere i projektet for et bedre universitet. I løbet af 2015 skal vi som minmum lave 

tre kampagner: 

 En forårskampagne, der enten sætter fokus på hvordan nationale sager rammer 

RUC eller på rent RUC-nære forhold. 

 Studiestartskampagnen skal kick-starte Studenterrådet i sensommeren og præsen-

tere Studenterrådet for de nye studerende. 

 I Valgkampagnen skal vi igen ud at tale med vores medstuderende og få dem enga-

geret omkring Studenterrådets projekt. 

 

Organisatoriske prioriteter 

 

Kontakt til studienævn og fagråd 

Studenterrådet har igennem længere tid prioriteret at arbejde med at skabe bedre kontakt 

til studenterrepræsentanterne i studienævn og institutråd. Der er desuden blevet opbygget 

fagråd tilknyttet hvert hovedområde, som fremadrettet skal udbygges. 
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På flere institutter kommer der helt nye studienævn. Det er bl.a. gennem studienævnene at 

vi kan skabe kvalitet i vores uddannelser og skabe en sammenhæng mellem de ting der 

sker i Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen og til de studerendes hverdag. Vi skal lø-

bende opkvalificere studenterrepræsentanterne i studienævn og institutråd og sikre, at vi 

får brugt den information, der ligger lokalt på studierne i vores øvrige arbejde.  

 

Fagrådene på de fire hovedområder er stadig en ny ting på RUC. Vi skal i Studenterrådet 

understøtte og styrke fagrådene i deres opstartsfase og bl.a. klæde fagrådene på til bedre at 

komme ud til fagudvalgene. For at opkvalificere og skabe sociale bånd mellem studenter-

repræsentanter og fagrådsaktive skal Studenterrådet holde en weekendtur for disse. Der-

udover skal vi i det omfang der giver mening, sørge for at udbyde kurser og workshops for 

fagråd og studenterrepræsentanter. 

 

Medlemskab af Studenterrådet #RUCliv #mitRUC 

Studenterrådet har igennem det sidste år arbejdet med udvikling af vores medlemskab. 

Der er kommet en bedre sammenhæng mellem vores identitet som RUC-studerende og 

vores medlemskab i Studenterrådet. Det kommende år skal vi arbejde på at få gjort vores 

medlemskab mere synligt og få rekrutteret flere medlemmer. Vi skal derfor lave en med-

lemskabsindsats omkring studiestart i både forårs- og efterårssemesteret. Derudover skal 

vi fortsat tænke i hvordan vi bedst udvikler vores medlemskab, så det understøtter det fag-

lige og sociale studenterliv på RUC. 

Vi har i vores medlemskabsudvikling lavet forskellige samarbejder. Bl.a. arbejder vi på at 

skulle lave forskellige faglige arrangementer i samarbejde med Academic Books. Vi har 

allerede afholdt det første af disse arrangementer og dette samarbejde ønsker vi at arbejde 

videre med og bruge i vores indsats for at rekruttere medlemmer. 

 

Kommunikation 

Studenterrådet skal i det kommende år arbejde på at udvikle vores kommunikation. Vi la-

ver en masse seje ting i Studenterrådet, men er ikke altid gode til at kommunikere vores 

arbejde og sejre ud til de studerende. For at forbedre vores kommunikationsindsats skal vi 

bl.a. arbejde med:  

 At ændre designet på hjemmesiden 

 At bruge hjemmesiden mere aktivt, bl.a. skal den fungere bedre som service til at 

finde rundt i hvad der sker på RUC, hvordan reformer påvirker os studerende og 

hvordan man finder information på RUC’s egen hjemmeside 

 At udvikle vores materialer så de bliver mere forståelige og indbydende for de stu-

derende. 
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 Igennem alt vores kommunikation med materialer og kampagner at sørge for at ha-

ve et ens udtryk og et genkendeligt layout, herunder farven akademisk lilla. 

 Vi skal lave vores eget nyhedsbrev. 

 

Vi skal hele tiden sørge for at tænke i både oralt og virtuel kommunikation og bruge alle de 

platforme, som vi har til rådighed. Herunder også platforme som Metroxpress. Vores 

kommunikation skal altid bære præg af at være henvendt til de RUC-studerende og være 

vinklet så de giver mening i studerendes hverdag.  

 

Frivilligkultur - Det sjoveste sted at være aktiv 

Studenterrådet skal være et sted på RUC, hvor folk har lyst til at være aktiv. Vi skal være et 

åbent fællesskab, hvor vi er gode til hele tiden at få nye med. Samtidig skal nuværende ak-

tive blive ved med at synes, at det er sjovt at være med og hele tiden føle en større tilknyt-

ning til Studenterrådet og at der er en progression i deres videns- og aktivitetsniveau. Beg-

ge del kan vi komme nærmere ved at arbejde med at:  

 Have åbne, fælles arbejdsdage, hvor man kan mødes og arbejde med de projekter 

man har gang i - også selv om det måtte. 

 Have en let tilgængelig liste over hvem der har hvilke kompetencer i Studenterrådet 

 Via forskellige platforme (hjemmesiden, Facebook og mails) hele informere vores 

medstuderende om aktiviteter de kan deltage i. 

 Huske hyggen! Hver 1. torsdag i måneden skal vi hygge os sammen evt. i Studenter-

huset. 

 Opretter frivilligstillinger og mindre mere projektorienterede jobs. Det kunne f.eks. 

være noget med kommunikation, grafiker, research (eksempelvis af RUC’ernes 

holdning). 

 Lave en helårlig frivilligvæg eller -bog. 

 Er gode til at “belønne” vores frivillige. Det skal ske gennem ‘alternativ valuta’ så-

som opkvalificering. 

 Hele tiden arbejder på at skabe et stærkere fællesskab og en fælles fortælling. 

 Folk skal føle, at det nytter at være med i Studenterrådet. Det kan ske ved at lave 

fælles opnåelige målsætninger med de frivillige. 

Samtidig skal alle studerende kunne komme til Studenterrådet med nye projekter, som vi 

skal understøtte facilitere tilblivelsen af. 
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Afslutning 

Alt dette og meget andet skal Studenterrådet i samarbejde med de studerende på RUC ar-

bejde med i det kommende år. Det bliver en vildt sej proces, som skal bidrage til forbedrin-

ger i de studerendes hverdag. Studenterrådet skal være proaktivt og samtidig altid være 

klar til at gribe de bolde og rykke på dagsordener, der nu måtte komme - både nationalt og 

inden for RUC’s rammer. Lad 2015 blive det vildeste år i Studenterrådets historie!  
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Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet 

Artikel 1: Navn og hjemsted 

§ 1 – Navn og hjemsted 

Stk. 1 

Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC).  

Stk. 2 

Organisationen har hjemsted på Roskilde Universitet i Roskilde Kommune. 

 

Artikel 2: Formål 

§ 2 – Formål 

Stk. 1 

Studenterrådet er organisation for de studerende på RUC. Studenterrådet har til formål at va-

retage de studerendes studentersociale, studenterfaglige og studenterpolitiske interesser. 

Stk. 2 

Studenterrådet er en ikke-religiøs organisation 

Stk. 3 

Studenterrådet er uafhængigt af partipolitiske interesser. 

 

Artikel 3: Medlemskab 

§ 3 – Personlige medlemmer 

Stk. 1 

Der eksisterer to individuelle medlemskaber af Studenterrådet: Et ordinært medlemskab og et 

støttemedlemskab. 

Stk. 2 

Alle personer, der er indskrevet som studerende ved RUC, kan optages som ordinære med-

lemmer. 

Stk. 3 

Personer, der ikke er indskrevet ved RUC, kan optages som støttemedlemmer.  

Stk. 4 

Medlemmer af Studenterrådet og støttemedlemmer opkræves et medlemskontingent fastsat af 

generalforsamlingen  
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Stk. 5 

Medlemmer, der ophører med at være indskrevet som studerende ved RUC, overflyttes til støt-

temedlemskab. 

Stk. 6 

Medlemmer, der skriftligt til Studenterrådets formandskab ytrer ønske herom, kan uden yder-

ligere varsel udmelde sig af Studenterrådet. 

Stk. 7 

Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 

 

§ 4 – Kollektivt medlemskab 

Stk. 1 

Som kollektive medlemmer kan optages demokratiske studenterorganisationer på RUC med 

studentersociale, studenterfaglige eller studenterpolitiske formål. 

Stk. 2 

Medlemsorganisationer optages på generalforsamlingen med almindeligt flertal.  

Stk. 3 

Medlemsorganisationer, der skriftligt til Studenterrådets formandskab ytrer ønsker herom, 

kan uden yderligere varsel udmelde sig af Studenterrådet. 

 

Artikel 4: Organisationens myndigheder 

§ 5 – Struktur 

Stk. 1 

Studenterrådets besluttende myndigheder er herunder nævnt i prioriteret rækkefølge: 

1.  Generalforsamlingen 

2. Bestyrelsen 

3. Forretningsudvalget 

4. Formandskabet 

 

Artikel 5: Generalforsamlingen 

§ 6 – Generalforsamlingens formål 

Stk. 1 

Studenterrådets generalforsamling afholdes i 4. kvartal. Generalforsamlingen er Studenterrå-

dets øverste myndighed og fungerer som retningsgivende for Studenterrådets politiske, faglige 

og studentersociale arbejde. 
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§ 7 – Dagsorden 

Stk. 1 

Generalforsamlingen fastsætter selv sin egen dagsorden. Dagsordenen skal som minimum in-

deholde følgende punkter: 

1. Åbning, herunder valg af dirigent(er) og referent(er) samt fastsættelse af dagsorden. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fastsættelse af medlemskontingent. 

4. Indkomne forslag til: 

a) Vedtægt 

b) Arbejdsplan 

5. Behandling af andre indkomne forslag. 

6. Behandling af ansøgninger om kollektivt medlemskab. 

7. Valg af formand og næstformænd. 

8. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

9. Valg af kritisk revision. 

10. Valg af lovudvalg. 

11. Evt. 

 

§ 8 – Indkaldelse 

Stk. 1 

Bestyrelsen skal overfor de studerende på RUC varsle generalforsamlingen senest seks uger før 

afholdelse med angivelse af foreløbig dagsorden og tidspunkt, samt en oversigt over tidsfrister 

for opstilling og indsendelse af forslag. 

Stk. 2 

Opstillingsgrundlag til formand og næstformænd samt forslag til ændringer af vedtægterne og 

indkomne forslag skal være Studenterrådets formandskab i hænde senest tre uger før general-

forsamlingens afholdelse. 

Stk. 3 

Bestyrelsen udsender til alle medlemmerne forslag til dagsorden med tidsplan, frister for op-

stillinger og ændringsforslag, forslag til forretningsorden, skriftlige beretninger, opstillings-

grundlag samt indkomne forslag mindst to uger før mødets afholdelse. 

 

§ 9 – Stemmeret 

Stk. 1 

Alle studerende på RUC kan deltage på generalforsamlingen med fuld stemme- og taleret.  
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Stk. 2 

Hver studerende har én stemme på generalforsamlingen.  

Stk. 3 

Alle stemmer er personlige, og kan kun afgives ved fremmøde. 

 

§ 10 – Beslutningsdygtighed 

Stk. 1 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jf. § 8. 

 

§ 11 – Afstemning 

Stk. 1 

For vedtagelse af forslag kræves flere stemmer for end imod, medmindre andet er anført i 

nærværende vedtægt. I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også den-

ne gang er stemmelighed, bortfalder forslaget. 

Stk. 2 

Ved valg, hvor mere end én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel stemmes på et 

antal kandidater, som ligger mellem nul og én over halvdelen af det antal poster, som skal be-

sættes. Valgt er de kandidater, som opnår flest stemmer. Er der ikke opstillet flere kandidater, 

end der er poster, er de opstillede valgt. 

Stk. 3 

Ved valg, hvor netop én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel højest støttes én 

kandidat. Er der flere end to kandidater, og opnår ingen støtte fra over halvdelen af de indleve-

rede stemmesedler, går de to kandidater med flest støtter videre til en anden runde. En kandi-

dat er valgt, når denne i en runde har modtaget støtte fra mere end halvdelen af de indleverede 

stemmesedler. Opnår ingen i første eller en evt. anden runde støtte fra mere end halvdelen af 

de indleverede stemmesedler, er ingen af kandidaterne valgt. Er kun én kandidat opstillet, er 

denne valgt, med mindre den vælgende forsamling beslutter at udskrive tillidsafstemning. I så 

fald er kandidaten valgt, hvis mere end 50 % af de indleverede stemmesedler viser tillid. 

Stk. 4 

Ved stemmelighed trækkes lod. Lodtrækningen foregår offentligt.  

Stk. 5 

Ved valg til Studenterrådets formandskab afholdes først tillidsvalg for alle opstillede kandida-

ter. Kandidater der ikke vises tillid af mere end 50 % af stemmerne ved denne afstemning fjer-

nes fra listen over opstillede kandidater. Herefter foretages valg efter proceduren i stk. 3. 
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Stk. 6 

Alle personafstemninger foregår skriftligt. Andre afstemninger foregår som udgangspunkt ved 

håndsoprækning, men kan foretages skriftligt hvis to eller flere af de tilstedeværende ønsker 

det. 

 

§ 12 – Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1 

En ekstraordinær generalforsamling kan begæres af et flertal i bestyrelsen eller et enigt for-

mandskab. 

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel og 

afholdes senest seks uger efter begæringen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

har opsættende virkning på beslutninger, som vedrører generalforsamlingens beslutningste-

ma. 

 

Artikel 6: Bestyrelse og formandskab 

§ 13 – Sammensætning 

Stk. 1 

Studenterrådets bestyrelse er sammensat af: 

1. En formand valgt af generalforsamlingen. 

2. En organisatorisk næstformand og en økonomiansvarlig næstformand valgt af general-

forsamlingen 

3. Ti menige medlemmer fordelt således: 

  a. Én repræsentant for hvert fagråd på RUC 

  b. Yderligere medlemmer vælges af generalforsamlingen 

4. Studenterrådets medlemmer af RUC’s bestyrelse. 

5. Formanden for gruppen af repræsentanter i Akademisk Råd.  

Stk. 2 

Valg af formand, de to næstformænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer sker ved fire adskilte af-

stemninger, i nævnte rækkefølge. 

Stk. 3 

Generalforsamlingen vælger op til 4 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges ved be-

styrelsesvalget og er valgt ind i den rækkefølge de har fået flest stemmer. Suppleanterne træder 

til i tilfælde af bestyrelsesmedlemmers forfald. 

Stk. 4 

I tilfælde af formandens afgang konstituerer bestyrelsen en af de to næstformænd til at overta-

ge pladsen som formand, og konstituerer en ny næstformand fra sin midte. 
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Stk. 5 

I tilfælde af en næstformands afgang konstituerer bestyrelsen en ny næstformand fra sin mid-

te. 

Stk. 6 

Hvert medlem af bestyrelsen kan kun bære ét mandat. 

Stk. 7 

Såfremt at et fagråd ikke udpeger en repræsentant, suppleres det med ét menigt medlem valgt 

på Studenterrådets generalforsamling. 

Udpegningen skal være Studenterrådets formandskab i hænde senest kl. 12:00 dagen før gene-

ralforsamlingens start, ellers bortfalder retten ved den aktuelle generalforsamling.  

Stk. 8 

I tilfælde af en fagrådsrepræsentants afgang skal fagrådet udpege en ny repræsentant inden 

afholdelsen af Studenterrådets efterfølgende bestyrelsesmøde, dog skal fagrådet have mini-

mum én uge til dette. Hvis fagrådet ikke udpeger en repræsentant, tiltræder førstesuppleanten 

valgt på Studenterrådets generalforsamling. 

Skt. 9 

Et fagråd skal opfylde følgende kriterier: 

1. Fagrådet har samme eller lignende demokratiske principper som Studenterrådet. 

2. Fagrådet modstrider ikke Studenterrådets vedtægter. 

3. Fagrådet har minimum til formål at varetage de studerendes studenterfaglige interesser. 

4. Fagrådet har tydelig tilknytning til det fag eller institut hvor det har hjemsted. 

Stk. 10 

Fra 2014 skal fagråds repræsentation i Studenterrådets bestyrelse godkendes af Studenterrå-

dets bestyrelse. 

 

§ 14 – Bestyrelsens formål 

Stk. 1 

Bestyrelsen er Studenterrådets højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og har til 

opgave at koordinere Studenterrådets aktiviteter. Bestyrelsens primære opgave er at varetage 

Studenterrådets økonomiske, politiske og strategiske ledelse. 

Stk. 2 

Bestyrelsens møder er åbne for alle studerende på RUC. Dog kan bestyrelsen vælge at lukke 

punkter på dagsordenen i særlige tilfælde, herunder personsager. Beslutning om at lukke et 

punkt kan kun tages af et flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlem-

mer. 
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§ 15 – Beslutninger 

Stk. 1 

Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal, undtagen i tilfælde hvor andet er defi-

neret i vedtægterne. 

Stk. 2 

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 

 

§ 16 – Tiltræde 

Stk. 1 

Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling tiltræder førstkommende 1. 

februar efter generalforsamlingen. 

Stk. 2 

Bestyrelsesmedlemmer valgt på en ekstraordinær generalforsamling tiltræder straks efter val-

get. 

 

§ 17 – Udvalg 

Stk. 1 

Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige eller faste underudvalg til at varetage specifikke ar-

bejdsområder, og uddelegere kompetence til disse. 

Stk. 2 

I hvert udvalg nedsat af bestyrelsen sidder et bestyrelsesmedlem. Vedkommende har til opgave 

at sikre kontakten mellem bestyrelsen og udvalget. 

Stk. 3 

Bestyrelsen er forpligtet til at nedsætte udvalg til at varetage Studenterrådets tre hovedaktivi-

tetsområder: Det landspolitiske, det universitetspolitiske, det studenterfaglige og det studen-

tersociale. 

 

§ 18 – Forretningsudvalget 

Stk. 1 

Forretningsudvalget består af formandskabet samt fire medlemmer fra bestyrelsen.  

Stk. 2 

Forretningsudvalget varetager koordineringen af politiske og strategiske sager imellem besty-

relsesmøderne. 
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Stk. 3 

Ved det konstituerende bestyrelsesmøde vælger bestyrelsen af sin midte fire medlemmer til 

forretningsudvalget. 

Stk. 4 

Bestyrelsen godkender ligeledes på dens konstituerende møde et kommissorium med mandat 

og kompetencer for forretningsudvalget. 

Stk. 5 

Studenterrådets formand er født formand for forretningsudvalget. Ved formandens fravær til-

træder en af næstformændene denne funktion. 

 

§ 19 – Formandskabet 

Stk. 1 

Formandskabet består af Studenterrådets formand, en organisatorisk og en økonomiansvarlig 

næstformand. 

Stk. 2 

Formandskabet har til opgave at varetage Studenterrådets daglige drift mellem bestyrelsesmø-

derne. 

Stk. 3 

Bestyrelsen fastlægger nærmere formandskabets kompetence mellem bestyrelsesmøder. 

 

Artikel 7: Opstilling af kandidater 

§ 20 – Opstilling af kandidater 

Stk. 1 

Studenterrådet opstiller mindst én liste af studerende ved valget til Roskilde Universitets øver-

ste organer: Bestyrelsen og Akademisk Råd. 

Stk. 2 

Alle studerende på RUC kan stille op til valg til tillidsposter og udpegninger eksternt og internt 

i Studenterrådet. 

Stk. 3 

Lokalt opstillede lister til styrende organer på RUC, kan bruge Studenterrådets navn hvis dette 

bliver godkendt af Studenterrådets bestyrelse. 

Stk. 4 

Studenterrådet forventer at personer som er valgt på organisationens lister, eller bestrider til-

lidsposter for organisationen, holder Studenterrådet orienteret om arbejdet. Repræsentanter 

er forpligtede til at følge beslutningerne fra Studenterrådets bestyrelse. 
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§ 21 – Organisering af kandidater 

Stk. 1 

Studenterrådets repræsentanter i Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen og Studenterrå-

dets formandskab konstituerer sig ved overgangen til en ny valgperiode i Universitetspolitisk 

Udvalg. 

Stk. 2 

Universitetspolitisk Udvalg vælger blandt repræsentanterne i Akademisk Råd en person som 

fungerer som formand for gruppen af repræsentanter i Akademisk Råd og universitetspolitisk 

udvalg. Denne formand indgår i Studenterrådets bestyrelse (jf. § 13). 

Stk. 3 

Universitetspolitisk Udvalg er et udvalg under Studenterrådets bestyrelse jf. § 17. 

 

Artikel 8: Tegningsret og Økonomi  

§ 22 – Tegningsret og prokura 

Stk. 1 

Studenterrådet tegnes af formandskabet, og formandskabet kan meddele prokura og har mu-

lighed for at uddele fuldmagt til enkeltstående personer. 

 

§ 23 – Regnskabsår 

Stk. 1 

Studenterrådets regnskabsår følger kalenderåret. 

 

§ 24 – Regnskab og revision 

Stk. 1 

Regnskabet kontrolleres ved hjælp af et review af en registreret revisor eller revision af en 

statsautoriseret revisor. Den statsautoriserede revisor kan kun ansættes og afskediges af besty-

relsen. 

Stk. 2 

Regnskabet kommenteres af de på den foregående generalforsamling valgte kritiske revisorer. 

Stk. 3 

Studenterrådets bestyrelse behandler det reviderede regnskab med kommentarer fra kritisk 

revision så snart det foreligger, dog senest i 2. kvartal. 

Stk. 4 

Regnskabet og referatet af bestyrelsens behandling offentliggøres snarest muligt efter behand-

lingen. 
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Stk. 5 

10 personer, der er stemmeberettigede til generalforsamlingen, kan, efter bestyrelsen har be-

handlet regnskabet, ved skriftlig henvendelse til Studenterrådets formandskab begære en eks-

traordinær generalforsamling med henblik på at behandle regnskabet. Den ekstraordinære ge-

neralforsamling indkaldes herefter i henhold til § 12 stk. 2, og skal som minimum have punktet 

“Godkendelse af regnskab” på dagsordenen. 

Stk. 6 

Hvis regnskabet forkastes på den ekstraordinære generalforsamling, indkaldes straks til endnu 

en ekstraordinær generalforsamling der som minimum har valg af formandskab og bestyrelse 

på dagsordenen. 

 

Artikel 9: Kritisk revision og lovudvalg  

§ 25 – Kritisk revisions ansvarsområde  

Stk. 1 

Den kritiske revision kommenterer det reviderede regnskab så snart det foreligger. 

 

§ 26 – Valg af kritisk revision 

Stk. 1 

Generalforsamlingen vælger to kritiske revisorer.  

Stk. 2 

De på den ordinære generalforsamling valgte kritiske revisorer tiltræder førstkommende 1. fe-

bruar efter generalforsamlingen. 

 

§ 27 – Lovudvalg 

Stk. 1 

Generalforsamlingen vælger Studenterrådets lovudvalg, som består af tre personer.  

Stk. 2 

Lovudvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlem af Studenterrådets bestyrelse eller 

sidde indvalgt i Akademisk Råd eller Universitetsbestyrelsen for Studenterrådet. 

Stk. 3 

Lovudvalget rådgiver Studenterrådets bestyrelse og Formandskab ved tvivl om tolkning af for-

eningens vedtægter og forretningsordener. Lovudvalget rådgiver i øvrigt generalforsamlingen i 

forhold til konsekvenserne af evt. ændringsforslag til vedtægter. 

Stk. 4 

Lovudvalget arbejder apolitisk og uden indstillings- eller forkastningsret.  
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Stk. 5 

Alle medlemmer af Studenterrådet kan rette henvendelse til Lovudvalget i tvivlsspørgsmål. 

Stk. 6 

Det på den ordinære generalforsamling valgte lovudvalg tiltræder førstkommende 1. februar 

efter generalforsamlingen. 

 

Artikel 10: Opløsning 

§ 28 – Procedure 

Stk. 1 

Forslag om opløsning af Studenterrådet skal behandles af to på hinanden følgende, rettidigt 

indkaldte generalforsamlinger med minimum 3 måneders mellemrum. Forslag om opløsning 

af Studenterrådet er kun vedtaget, når der på begge generalforsamlinger er opnået 4/5 majori-

tet blandt de fremmødte stemmeberettigede. 

 

§ 29 – Økonomiske anordninger 

Stk. 1 

Ved Studenterrådets opløsning oprettes ”Studenterrådets fond for studenterorganiseringer”.  

Stk. 2 

Administrationen af fonden overgives til en bestyrelse bestående af tre af generalforsamlingen 

valgte personer samtidig med at et sæt vedtægter for fonden i overensstemmelse med gælden-

de lov vedtages. 

Stk. 3 

Fondens formue skal anvendes til at skabe nye studenterstyrede tværpolitiske og ikke-religiøse 

aktiviteter på RUC. 

Stk. 4 

Hvis fondens formue ikke er opbrugt efter fem år tilfalder den resterende formue Danske Stu-

derendes Fællesråd. 

 

Artikel 11: Fortolkninger og ændringer 

§ 30 – Ændring af vedtægter 

Stk. 1 

Ændringsforslag til nærværende vedtægter skal vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede på 

generalforsamlingen. 
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Stk. 2 

Vedtagelse af ændring af § 27 og/eller § 29 kræver dog 4/5 flertal blandt de fremmødte, på to 

på hinanden følgende generalforsamlinger. 

Stk. 3 

Ændringer af vedtægterne træder i kraft med øjeblikkelig virkning. 

 

§ 31 – Dispensation 

Stk. 1 

Dispensationer fra nærværende vedtægt kan kun vedtages på en generalforsamling, med 2/3 

flertal blandt stemmerne. Dog kan der ikke dispenseres fra §§ 21-30. 

 

Artikel 12: Ikrafttrædelse 

§ 32 – Ikrafttrædelse 

Stk. 1 

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på generalforsamlingen 4. juni 2012. 
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Ændringsforslag til Vedtægter 

 

Forslag 1: Indkomne forslag 

-Stillet af Forretningsudvalget 

I § 7 tilføjes ny stk. 2: 

”Vedtages ikke i stk. 1 definerede indkomne forslag af generalforsamlingen er disse gyldige 

i frem til næstkommende ordinære generalforsamling. Den til enhver tid vedtagne ar-

bejdsplan har prioritet over andre vedtagne forslag.” 

 

Motivation: 

Da § 7, stk. 1, punkt 5 sidste år blev tilføjet kommenterede Lovudvalget følgende: ”Forsla-

get præciserer ikke de eventuelt indkomne forslags status eller vedtagelsens varighed. Det 

bør fremadrettet defineres, hvordan man vil tolke forslaget i praksis i forhold til disse for-

hold.” 
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Forslag 2: Antallet af fagråd i bestyrelsen 

-Stillet af Forretningsudvalget 

I § 13, stk. 1 punkt 3a erstattes den nuværende tekst med: 

”Én repræsentant for ét fagråd inden for hvert af RUC’s hovedområder.” 

I § 13, stk. 7 tilføjes efter ”Studenterrådets generalforsamling.”: 

”Såfremt flere fagråd fra samme hovedområde indstiller kandidater til bestyrelsesposten, 

vælges denne af bestyrelsen på dens konstituerende møde.” 

 

Motivation: 

Da paragrafferne om fagråd sidste år blev vedtaget kommenterede Lovudvalget følgende: ” 

Stk.9: Som formuleringen står nu er muligheden åben for, at der kan være flere fagråd per 

studieretning – det er ikke i overensstemmelse med hensigten og bør overvejes i en even-

tuel omformulering”. Med omformuleringen af stk. 1 tages der højde for Lovudvalgets 

kommentar, samtidig med at det muliggør oprettelsen af flere fagråd, f.eks. på kandidatni-

veau ude på institutterne. 

Tilføjelsen i stk. 7 tager højde for en situation, hvor flere fagråd (f.eks. et bach- og et kandi-

datfagråd) indstiller to forskellige kandidater. Samtidig lægges beslutningen hos den til-

trædende bestyrelse og ikke hos generalforsamlingen for at skal et incitament for at to eller 

flere fagråd finder én fælles repræsentant frem for at tage et kampvalg på generalforsam-

lingen. 
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Forslag 3: Bestyrelsens sammensætning 

-Stillet af Forretningsudvalget 

I § 13, stk. 1 indsættes nyt punkt 6: 

”Studenterrådets øvrige repræsentanter i Akademisk Råd indgår i bestyrelsen som obser-

vatører.” 

I § 14, stk. 2 tilføjes efter ”stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.”: 

”Bestyrelsens observatører har deltage- og taleret under lukkede punkter. Såfremt et lukket 

punkt omhandler personsager, har personer, hvem punktet omhandler, deltage- og taleret 

under punktet.” 

 

Motivation: 

Forretningsudvalget ønsker, at medlemmerne af Akademisk Råd har mulighed for at del-

tage i bestyrelses lukkede punkter. Desuden ønsker forretningsudvalget yderligere at brin-

ge Studenterrådets medlemmer af Akademisk Råd tættere på bestyrelsens arbejde. 
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Forslag 4: Konstituering af bestyrelsen 

-Stillet af Forretningsudvalget 

I § 18, stk. 3 indsættes efter ”bestyrelsesmøde”: 

”umiddelbart efter generalforsamlingen.” 

 

Motivation: 

Det er Forretningsudvalgets opfattelse, at det er nødvendigt at den tiltrædende bestyrelse 

konstituerer sig kort efter den er blevet valgt, i stedet for at vente til februar, da bestyrel-

sens medlemmer af det tiltrædende forretningsudvalg skal vælges i så god til, at de kan 

forberede sig grundigt til arbejdet, samt navigere den tiltrædende bestyrelse igennem de 

første måneder fra generalforsamlingen til tiltrædelsen på en fornuftig måde. 
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Opstillinger 

Opstilling til Formand for Studenterrådet ved RUC 

Jeg hedder Kristian Bruun og er 26 år. Jeg læser Global 

Studies på min kandidat. Min bachelor i Development 

Studies and Politics, læste jeg på School of Oriental and 

African Studies (SOAS) London. 

Da jeg startede på min kandidat RUC for et år siden, ople-

vede jeg det stærke fællesskab, der skabes i RUS-perioden 

blandt de bachelorstuderende. Det fællesskab stod lidt i 

kontrast til hvad der blev gjort for de nye kandidatstude-

rende. Det er specielt problematisk på Global Studies, hvor der er mange internationale 

studerende. I Studenterrådet har jeg fundet en platform, hvor netop sådanne problemer 

kan løses. Det har jeg oplevet gang på gang – især siden jeg februar har siddet i Studenter-

rådets Forretningsudvalget. At skabe forandringer for mine medstuderende er den grund-

læggende motivation for min opstilling. 

Det sidste års tid i Studenterrådet har været et år i en rivende udvikling. Studenterrådet 

har fået vokseværk. Vi har fået mange nye aktive, vores aktivitetsniveau har været enormt 

højt og vores organisation har udviklet sig rigtig meget. Det er en udvikling jeg gerne vil 

være med til at fortsætte. Det næste års tid skal vi i Studenterrådet knokle for: 

 Konkrete sejre for RUC-studerende: Vi skal gøre RUC til det sejeste sted at læ-

se. Derfor skal vi hele tiden skabe konkrete forbedringer. Det skal opnås både ved at 

gå til møder og gennem inspirerende kampagner. Sejrene skal vi løbende kommuni-

kere ud. 

 En organisation, der inddrager: Vi skal gøre Studenterrådet til det vildeste fæl-

lesskab at være en del af. Vi skal skabe en frivilligkultur, hvor alle kan være med uan-

set, hvad ens motivation og baggrund er. 

 Samarbejde fra bund til tops: Vi skal udvikle og understøtte arbejdet med fagud-

valg og fagråd, fordi de forbinder husene og fagene sammen med Studenterrådet. 

Derudover skal vi samarbede med RUC’s ansatte om at forbedre RUC. Samarbejdet 

skal også foregå regionalt med de andre uddannelsesorganisationer i Roskilde og na-

tionalt med landets andre Studenterråd. 

I Studenterrådet har jeg haft berøring med flere dele af vores organisation. Jeg har deltaget 

i det universitetspolitiske arbejde gennem Unipol. Min læringskurve ift. RUC’s struktur og 

uddannelsespolitik har været rigtig stejl. Jeg har siddet med til Studieledermøder, Studie-

nævnsmøder på Global Studies, været til budgetseminar og deltaget i en arbejdsgruppe om 

gymnasielærerkompetencen. Det næste år skal vi arbejde på, at udbrede mulighederne for 

at deltage i det universitetspolitiske arbejde. Det har vi blandt andet gjort igennem kam-
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pagner. Det sidste års tid har jeg været med til at planlægge og udføre. Vi skal udvikle vores 

kampagner, så de når bredt ud, er sjove at være med i og skaber konkrete resultater. 

Lidt om min tid før RUC 

Jeg startede med at være aktiv i Elev- og Studenterbevægelsen igennem elevrådet på Aar-

hus Katedralskole i 2005. Herigennem blev jeg engageret i Danske Gymnasieelevers Sam-

menslutning (DGS). I 2008-2009 sad jeg på sekretariat for DGS som næstformand. Jeg 

har derfor erfaring med at drive et sekretariat samt forståelse for, at det samarbejde på 

tværs af uddannelsesorganisationerne er vigtigt. Mens jeg læste i England var jeg også me-

get aktiv i Studenterrådet på SOAS, hvor jeg blandt andet kæmpede imod tredoblingen af 

brugerbetalingen (fra 30.000 kroner til 90.000 om året for en bachelor), sad som Acade-

mic officer og sad i det Akademiske Råd på SOAS. Min erfaring fra det internationale er 

relevant, både fordi der er ting vi kan lære af deres Studenterråd og fordi rigtig meget ud-

dannelsespolitik herhjemme bliver formet ud fra internationale tendenser.  Siden februar 

har jeg siddet i Landsforum hos Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Samarbejdet med 

de andre Studenterråd landet over er vigtigt, fordi vi kan lære af dem og fordi mange af de 

nationale tiltag kræver, at vi står sammen, hvis vi skal have indflydelse på dem. 

I er altid velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål, idéer eller kommentarer på 

kristian@studenterraadet.dk eller tlf. 30 20 68 97. 

Med håb om valg  

Kristian Bruun  



 

Side 39 af 40 
 

Opstilling til Organisatorisk Næstformand  

Jeg hedder Astrid, jeg er 24 år og jeg stiller op som organisatorisk 

næstformand for Studenterrådet. Jeg startede på RUC i 2012 på SIB 

og nu læser jeg Pædagogik og Uddannelsesstudier samt Internationa-

le Studier på min bachelor.  

Mit første møde med Studenterrådets arbejde var som så mange an-

dre studerende mødet med Rusvejledningen. Da Rusvejledningen 

sluttede gik der ikke længe, før jeg blev inddraget i et projekt om-

kring et fagråd på SAM. Fagrådet kom op og køre og kort tid efter 

stillede jeg op til bestyrelsen for Studenterrådet. Året efter stillede jeg 

op til Forretningsudvalget og det var en kæmpe oplevelse! En af de 

oplevelser der bl.a. har mødt mig igennem mine to år i Studenterrå-

det er, at der er sindssygt mange seje studerende på RUC, der kæm-

per røven ud af bukserne for at gøre RUC til de studerendes universitet. Det andet der slog mig var, 

at det var sindssygt svært at finde ud af hvor man kunne være med, også selvom man sad i bestyrel-

sen, så hvordan ville det ikke være for vores medstuderende?  

Her næsten to år senere, er det stadig en af de tanker der sidder i hovedet på mig, da jeg tror det er 

et skridt i den rigtige retning at ændre på dette for at gøre Studenterrådet endnu stærkere og give 

flere studerende følelsen af, at vi er DERES Studenterråd. Derfor vil jeg arbejde for: 

 Studenterrådet får en større frivilligbase, vi skal have et miljø, der gør at de studerende 

kommer ind på vores kontor. Ikke kun for at hjælpe os med de projekter, som vi har nedsat, 

men for at de kan komme med ideer og projekter, så vi kan forme og nytænke RUC ud fra 

flere studentertiltag.  

 Vi bliver endnu bedre til at oplyse de studerende om de ændringer, der sker inden for ud-

dannelsesområdet og hvad det kommer til at betyde for den enkelte studerende. Vi skal ikke 

stå tilbage med nogle studerende, der tager nogle valg baseret på forkert information. Vi 

skal have oplyste studerende, så deres fremtid hele tiden står så klart for dem som muligt. 

 Vi skal have en endnu stærkere organisation, så vi fortsat kan kæmpe imod de tiltag, der går 

imod de studerendes ønsker, men samtidig har vi kræfter nok til at blive endnu mere visio-

nære, når det kommer til RUC. Vi skal være dem, der går forrest, vi skal være dem, der 

bringer nye ideer på bordet og vi skal være dem som gør det hele igennem dialog med alle 

vores medstuderende!  

 

Jeg stiller op som organisatorisk næstformand, fordi de to år jeg har haft indtil videre i Studenter-

rådet har været for fede. Jeg stiller op, fordi jeg har lysten og gejsten til at kæmpe for os studeren-

de. Jeg stiller op, fordi at Studenterrådet er det sted på RUC, hvor vi studerende kan rykke campus 

rundt og få gemmeført de tiltag, som vil forbedre vores studiemiljø, både fagligt og socialt!   

 

Med håb om at blive valgt, 

Astrid Jagtvard Schmidt 

Hvis I har nogle spørgsmål, kan jeg kontaktes på astrid@studenterraadet.dk   
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Opstilling til Økonomiansvarlig Næstformand 

Jeg hedder Stinus, er 23 år og stiller op som økonomisk næstformand 

for Studenterrådet. Jeg startede på sambas på RUC i 2011 og er ba-

chelor i Internationale Udviklingsstudier og Politik og Administrati-

on. I øjeblikket studerer jeg Forvaltning på mit første kandidatseme-

ster.  

Jeg startede i Studenterrådet relativt hurtigt efter min studiestart, 

hvor jeg var støttekandidat til universitetsvalget. Siden da har jeg 

siddet i Akademisk Råd og sidder nu i Studenterrådets bestyrelse. 

Jeg har gennem min tid på RUC arbejdet på både det politiske og det 

sociale område. Jeg har jeg bl.a. arbejdet med udvikling af RUC’s 

bachelorstruktur, arbejdet med fremdriftsreformen og med RUC’s 

studienævnsstruktur.  

For mig har de ting jeg har lavet frivilligt for Studenterrådet og andre steder på RUC, bidraget me-

get til min uddannelse og til de kompetencer jeg har nu. Samtidig har jeg kunnet se at det arbejde 

jeg og andre har lavet på RUC, har været vigtigt og nogle gange nødvendigt for at sikre at RUC’s 

uddannelser og studiemiljø kan fungere og til at studerende ikke bliver kørt over af ugennemtænk-

te reformer fra ministeriet og rektoratet. Min motivation for at stille op til økonomisk næstformand 

for Studenterrådet, bunder dermed også i en lyst til at udvikle mig selv og samtidig udvikle RUC.  

Det Studenterråd jeg startede i, er meget forskelligt fra det Studenterråd vi har i dag. I løbet af det 

sidste år har vi fået vedtaget nogle grundværdier for studenterrådet, der gør det mere gennemsig-

tigt for de studerende, hvad vi mener. Vi er ved at blive en rigtig sej kampagneorganisation der bå-

de kan rykke hurtigt og mobilisere når lokummet brænder, men også kan være dagsordensættende 

og være med til at sætte en retning for RUC. Vi har fået udviklet vores medlemskab og lavet en 

række samarbejdsaftaler, der kan være med til at knytte Studenterrådet sammen med en RUC-

identitet. Vi er samtidig ved at lave nogle organisatoriske ændringer internt i Studenterrådet, som 

skal give et bedre arbejdsmiljø. Jeg synes at denne udvikling er rigtig positiv og håber på at kunne 

bidrage til at fortsætte denne. Der er brug for at vi arbejder videre med at få vores kampagneaktivi-

teter og holdninger ud til alle studerende. Der er brug for at Studenterrådet arbejder videre med at 

bistå fagrådene i deres udvikling, så alle hovedområder har et velfungerende fagråd. Der er brug for 

at Studenterrådet fortsat udvikler deres frivilligmiljø, så det altid er fedt at være frivillig i Studen-

terrådet, både for dem der sidder dagligt på kontorerne og for dem der er aktive omkring en speci-

fik aktivitet. Disse tre udviklinger håber jeg at kunne bidrage det kommende år.  

Igennem de seneste år er Studenterrådets økonomiske tilskud til at lave vores aktiviteter og drive 

vores organisation blevet skåret år efter år. Derudover har Studenterrådet for få frie midler, som vi 

selv kan disponere over og bruge til hvad vi ønsker. Heldigvis har vi haft nogle gode økonomian-

svarlige, der har imødekommet dette problem og afsøgt muligheder for at få penge andre steder fra 

end bare RUC. Det arbejde jeg ønsker at lægge, vil derfor også ligge i forlængelse af dette. Herunder 

skal der både kigges på hvordan vi bedre bruger vores eksisterende økonomiske råderum, men og-

så hvordan vi kan finde nye steder at søge penge, så vores økonomi bedre kan understøtte de akti-

viteter vi gerne vil lave.  

Hvis I har yderligere spørgsmål til mit kandidatur kan jeg kontaktes på landt@ruc.dk.  

Med håb om jeres tillid til generalforsamlingen.  

mailto:landt@ruc.dk

