Ordinær generalforsamling
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Dagsorden
12.00 – 12.20 OPLÆG OM STUDENTERRÅET, ENHEDSORGANISERING OG INTERESSEVARETAGELSE
12.20 – 12.30 PAUSE

1. ÅBNING AF MØDET, VELKOMST OG FORMALIA
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

12:30 – 13:00

ÅBNING AF MØDET
VALG AF DIRIGENT(ER)
VALG AF REFERENT(ER)
MØDETS GYLDIGHED
GODKENDELSE AF DAGSORDEN
BEHANDLING AF FORRETNINGSORDEN
VALG AF STEMMEUDVALG

2. FREMLÆGGELSE OG DISKUSSION AF BESTYRELSENS BERETNING 13:00 – 13:30
3. PRÆSENTATION AF FORSLAG TIL ARBEJDSPLAN

13:30 – 13:40

4. PRÆSENTATION AF ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE

13:40 – 13:50

13:50 – 14:35 FROKOST OG MULIGHED FOR AT SKRIVE ÆNDRINGSFORSLAG TIL ARBEJDSPLANEN
14:35 DEADLINE FOR ÆNDRINGSFORSLAG TIL ARBEJDSPLANEN

5. HVAD VIL DET SIGE AT SIDDE I BESTYRELSEN?

14:35 – 14:55

6. BEHANDLING AF ANSØGNINGER OM KOLLEKTIVT MEDLEMSKAB 14:55 – 15:05
7. FASTSÆTTELSE AF MEDLEMSKONTINGENT

15:05 – 15:10

8. BEHANDLING AF ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE

15:10 – 15:30

9. BEHANDLING AF ARBEJDSPLAN

15:30 – 16:10

16:10 – 16:25 PAUSE
16:25 DEADLINE FOR OPSTILLING TIL BESTYRELSE, KRITISK REVISION OG LOVUDVALG

10. BEHANDLING AF ANDRE INDKOMNE FORSLAG

16:25 – 16:40

11. VALG AF FORMAND OG NÆSTFORMÆND

16:40 – 17:00

12. VALG AF MENIGE BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER 17:00 – 17:35
17:30 – 17:40 PAUSE

13. VALG AF KRITISK REVISION

17:40 – 17:45

14. VALG AF LOVUDVALG

17:45 – 17:50

15. WORKSHOP OM ARBEJDSPLANENS ELEMENTER

17:50 – 18:35

16. OFFENTLIGGØRELSE AF VALG

18:35 – 18:40

17. EVT.

18:40 – 18:55
AFTENSMAD OG HYGGE
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Oversigt over deadlines
HER FØLGER EN OVERSIGT OVER DEADLINES I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN:
DEADLINE TIL
OPSTILLING TIL FORMAND
OPSTILLING TIL ORGANISATORISK NÆSTFORMAND
OPSTILLING TIL ØKONOMIANSVARLIG NÆSTFORMAND
ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE
ANDRE INDKOMNE FORSLAG
ÆNDRINGSFORSLAG TIL ARBEJDSPLANEN
OPSTILLING TIL KRITISK REVISION
OPSTILLING TIL LOVUDVALG
OPSTILLING TIL BESTYRELSEN

DATO
5. NOVEMBER KL. 12.00
5. NOVEMBER KL. 12.00
5. NOVEMBER KL. 12.00
5. NOVEMBER KL. 12.00
5. NOVEMBER KL. 12.00
26. NOVEMBER KL. 14.35
26. NOVEMBER KL. 16.25
26. NOVEMBER KL. 16.25
26. NOVEMBER KL. 16.25

KAN MAN IKKE DELTAGE PÅ GENERALFORSAMLINGEN ER DEADLINE FOR OPSTILLING TIL
BESTYRELSEN, OPSTILLING TIL LOVUDVALG, OPSTILLING TIL KRITISK REVISION SAMT
ÆNDRINGSFORSLAG TIL ARBEJDSPLANEN DE SAMME SOM OVENSTÅENDE.
ALLE OPSTILLINGER OG FORSLAG FREMSENDES TIL MARTIN@STUDENTERRAADET.DK.
SENEST D. 12. NOVEMBER UDSENDES TIL ALLE MEDLEMMER AF STUDENTERRÅDET: FORSLAG TIL
FORRETNINGSORDEN, BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING, OPSTILLINGER TIL FORMAND,
ORGANISATORISK NÆSTFORMAND OG ØKONOMIANSVARLIG NÆSTFORMAND, ÆNDRINGSFORSLAG
TIL VEDTÆGTERNE, FORSLAG TIL ARBEJDSPLAN SAMT ANDRE INDKOMNE FORSLAG. DETTE GØRES
LIGELEDES TILGÆNGELIGT PÅ STUDENTERRÅDETS HJEMMESIDE.
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Forslag til forretningsorden
1. Generalforsamlingen åbnes af Studenterrådets formand, der leder valget af dirigent(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
dagsordenspunkterne.
3. 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, hvorefter formandskabet
udformer det endelige referat og offentliggør det på hjemmesicen senest 30 hverdage efter
genralforsamlingen.
4. Dirigent(erne) leder valget af et stemmeudvalg, som bistår dirigent(erne) i at uddele
stemmesedler til de stemmeberettigede, indsamle dem igne, samt optælle stemmerne og
offentliggøre resultatet.
5. Dirigent(erne) leder godkendelsen af dagsorden og forretningsorden for
generalforsamlingen.
6. Dirigent(erne) kontrollerer om generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i henhold til
vedtægternes § 12, samt at de udsendte forslag er rettidigt indkommet og udsendt i henhold
til vedtægternes § 12.
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 følgende
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.
11. Fristen for opstillinger til bestyrelsen, kritisk revision og lovudvalg er kl. 16:25 d. 26.
november til dirigent(erne).
12. Deadline for ændringsforslag til forslag til arbejdsplan for 2017 er kl. 14:35 d. 26. november,
pr. mail til studenterraadet@studenterraadet.dk eller skriftligt til dirigent(erne).
13. Afstemninger om vedtagelse af forslag foregår ved håndsoprækning, med mindre to eller
flere deltagere i generalforsamlingen ønsker skriftlig afstemning. Personvalg foregår ved
skriftlig, hemmelig afstemning. Afstemninger foregår i øvrigt efter proceduren beskrevet i
Studenterrådets vedtægter § 11 og 29.
14. Såfremt der stilles forslag om mistillid til dirigent(erne), træder et medlem af
Studenterrådets formandskab straks i vedkommendes sted, og forestår afstemning herom.
Hvis mistillid vedtages træder dirigent(erne) tilbage, hvorefter et medlem af formandskabet
leder valget af ny(e) 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 møderelateret
øjemed.
17. Personer der groft eller gentagne gange – efter tildelte advarsler – overtræder
generalforsamlingens forretningsorden, eller i øvrigt forstyrrer mødets afholdelse, kan
bortvises af dirigent(erne).
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Bestyrelsens skriftlige beretning for 2016
Dette er Studenterrådets bestyrelses skriftlige beretning for 2016. Den skriftlige beretning tager
sit udgangspunkt i den arbejdsplan, som generalforsamlingen 2015 vedtog, og som bestyrelsen
har brugt året på at gennemføre. Denne beretnings funktion er at diskutere, hvordan året er
gået, og i hvilken grad bestyrelsen har levet op til arbejdsplanen og organisationens
forventninger.

Politiske prioriteringer
Det har ikke været noget nemt år at være studenterpolitisk aktiv. Regeringens benhårde
nedskæringer har betydet, at RUC’s økonomi har været det altoverskyggende tema i år. Derfor
har det også været endog meget svært for Studenterrådet at sætte vores egen politiske
dagsorden på universitetet. Vores arbejde har i høj grad bestået af politisk brandslukning og på
at få de værste tidsler ud af de buketter, politikerne og RUC’s ledelse har stillet på mødebordet.
Det bør fortsat være en prioritet for Studenterrådet i højere grad at sætte vores egen dagsorden.
Dette bør blive nemmere fremover, idet 2016 er blevet brugt på at lave en flerårsplan for RUC’s
økonomi.
Nedskæringer på RUC
Vi har bekæmpet nedskæringerne hver eneste dag og stået klart på, at nedskæringerne ikke
måtte betyde dårligere kvalitet af vores uddannelser. Det er til dels lykkedes. RUC’s bestyrelse
har besluttet, at kvaliteten af vores uddannelser ikke må forringes, og der hersker nu konsensus
om denne holdning på universitetet. Alligevel ser vi med indførelsen af nye timeslots for
undervisning, at der er blevet skåret rigtig mange undervisningstimer væk sammenlignet med
for bare et år siden. Det er ikke udtryk for en politisk prioritering eller at der er blevet
gennemført nedskæringer i undervisningen. Det sker udelukkende på grund af helt praktiske
årsager, og fordi der er nogen, der ikke følger de beslutninger, der er blevet truffet. Vi har
bekæmpet timeslotsne, og vi skal fortsætte det benhårde arbejde for, at vi studerende skal have
tilstrækkelig mængde undervisning. Til en start skal vi som minimum have de timer tilbage,
som vi har mistet.
RUC’s rolle i universitetslandskabet
Samtidig med at nedskæringerne rullede ind over vores universitet, igangsatte vi i samarbejde
med fagrådene den vigtige diskussion om, hvad RUC’s rolle skal være i det danske
universitetslandskab fremover. Fagrådene bar et enormt stort ansvar i kampagnen og formåede
at kickstarte en diskussion om, hvad vi kan som RUC’ere, hvad RUC’s rolle er i dag, og hvor vi
gerne ser, at vores universitet skal være fremover. Det er uklart, hvor stor gennemslagskraft
kampagnen har haft bredt i studentermassen, og kampagnen manglede en kulmination eller
opfølgning, der kunne have afsluttet kampagnen på en fornuftig måde. Tydeligt står det dog, at
samarbejdet fagrådene imellem og med Studenterrådet blev styrket i forbindelse med
kampagnen. Det er bestyrelsens opfattelse, at Studenterrådet fremover skal overveje, hvorvidt
vi automatisk skal lave en forårskampagne, som vi selv initiere, idet det er meget
ressourcekrævende og typisk falder sammen med mange andre vigtige aktiviteter, vi også laver.
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Ny og lempeligere fremdriftsreform
I vinter indgik politikerne et nyt forlig om fremdriftsreformen. I den forbindelse blev der blødet
op på en række af de meget stramme krav, reformen satte til os studerende, og ansvaret for
fremdriften blev givet til institutionerne selv. Derfor skulle RUC henover sommeren
implementere en ny udgave af fremdriftsreformen. Studenterrådet gik ind til arbejdet med
meget klare målsætninger: reformen skulle implementeres så lempeligt som muligt,
tvangsmeritten skulle afskaffes og de lempelige dispensationsmuligheder for studerende skulle
bevares. Det lykkedes os at få bevaret dispensationsmulighederne, der gør studielivet mere
fleksibelt for studerende, der eksempelvis er frivilligt aktive på universitetet. Samtidig er den
nye fremdriftsreform en del mere lempelig end den tidligere, bl.a. er tvangstilmeldingen
afskaffet og erstattet af et beståkrav på 45 ECTS-point årligt. Studenterrådet arbejde hårdt for,
at beståkravet skulle være akkumuleret, så studerende der bestod 60 ECTS-point på 1. år, blot
skulle bestå 30 ECTS-point på 2. år for at leve op til beståkravet. Grundet stor modstand kunne
det desværre ikke blive til virkelighed. Ærgerligt er det også, at orlovsmulighederne for
studerende er blevet forringet, så det fremover vil være sværere for studerende at få orlov fra
studiet.
Gennemførsel af valgparolerne
I år gjorde vi det til en klar prioritering i arbejdsplanen, at de valgparoler, vores otte kandidater
til RUC’s styrende organer opstillede på til universitetsvalget 2015, skulle gennemføres.
Som beskrevet har vi gjort alt, hvad vi kunne for, at fremdriftsreformen blev implementeret så
lempeligt som muligt og arbejdet indædt imod nedskæringerne. Faktisk har nedskæringerne
fyldt så meget i år, at det har været overordentligt svært at fokusere på de øvrige paroler. Dog
skal det nævnes, at der er flere kombimuligheder på vej, for studerende på HUMTEK, vi har
fået bevaret Cultural Encounters og RUC har påbegyndt arbejdet for at få Psykologi oprettet
som engelsksproget fag, der bliver indført studiemiljøkoordinatorer på alle institutterne, der er
blevet oprettet en næstformandspost i Akademisk Råd, der skal bestrides af en studerende, og
der pågår i skrivende stund en diskussion på universitetet om yderligere demokratisering af
beslutningsprocesserne. Derudover skal det nævnes, at Studenterrådet i vores eget arbejde har
forsøgt at styrke det sociale og faglige miljø på institutterne, bl.a. med afholdelsen af introdage
på kandidaten.

Faglige prioriteringer
Organisering af studenterrepræsentanter
I år har det været et særligt stort fokusområde at organisere og understøtte
studenterrepræsentanter på alle niveauer, både i de formelle organer og især fagråd og
fagudvalg. I starten af året umiddelbart efter at funktionsperioderne for studienævn og
institutråd startede, afholdte vi en opkvalificerings- og erfaringsudvekslingsweekend for alle
studenterrepræsentanterne. Det var en rigtig god weekend, som gav repræsentanterne et godt
grundlag for deres vigtige arbejde, men fremadrettet bør der være mere fokus på, hvordan man
kan få endnu flere repræsentanter til at deltage. Understøttelsen af studenterrepræsentanter er
en af Studenterrådets kerneopgaver, og derfor er det også ærgerligt, at vi ikke i år har formået at
facilitere løbende opkvalificering/erfaringsudveksling, og ikke har haft tilstrækkelig
kontinuerlig kontakt med alle studienævnsrepræsentanter.
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Fagligt Netværk og perspektivseminarer
Studenterrådet indgår sammen med DM og Djøf i Fagligt Netværk, der hvert semester udbyder
studierelevante kurser til studerende. I år har vi afholdt en række kurser, bl.a. om
gruppeeksamen, notatteknik mv. Vi har både oplevet kurser med begrænset og meget stor
deltagelse. Det er bestyrelsens opfattelse, at Fagligt Netværk pålægger organisationen en enorm
arbejdsbyrde, som kunne have været anvendt andetsteds, og samtidig er det uklart, i hvilken
grad vi reelt får noget ud af kurserne udover hjælpen til de studerende. Det er bestyrelsens klare
holdning, at fremtiden for Fagligt Netværk snarest bør drøftes i organisationen.
I oktober afholdt vi to temadage under overskriften “Forandringsperspektiver”. Her havde vi
inviteret en række interne og eksterne oplægsholdere til at give hvert deres perspektiv på
mulighederne for forandringer lokalt såvel som globalt. Blandt oplægsholderne kan nævnes
Uffe Elbæk og Ove Kaj Pedersen, der sammen med en række andre gav deres indspark til
debatten om forandring. På begge temadage deltog cirka 50 studerende, hvilket vi anser som
positivt.
Lokal faglig organisering
Vi har i år ikke haft tilstrækkelige ressourcer til at påbegynde den faglige organisering på fagene
og institutterne. Dette skulle have været med henblik på at styrke den demokratiske
repræsentation og det faglige fællesskab på det enkelte fag. Ligeledes har vi valgt at
nedprioritere udarbejdelsen af en målrettet kursusstrategi.

Sociale prioriteringer
Rusvejledning og studiestart
Studenterrådet bruger hvert år rigtig mange ressourcer på at facilitere en studiestart, der giver
alle nye studerende en god start på vores universitet.
Rusvejledningen gik rigtig godt i år, og der har været rigtig gode evalueringer. De nye
studerende har overvejende været meget glade for rusvejledningen. I år har der været ekstra
meget fokus på det faglige indhold, hvilket de studerende har responderet godt på. Generelt har
der været ekstra fokus på inklusion i rusvejledningen, så alle nye studerende føler sig
velkommen i rusvejledningen og får en god og sikkert start på RUC.
Udover rusvejledningen bestod studiestartsindsatsen bl.a. i at lave introdage på kandidaten.
Studenterrådet indgik et samarbejde med RUC om dette, hvor vores ansvar var den sociale
dimension, og som bestod af et meget vellykket socialt arrangement i Studenterhuset, med
omtrent 150 deltagere. Det har i længere tid været et mål for Studenterrådet at facilitere
introdage på kandidaten, og en af de paroler, vi stillede op på i 2015 inkluderede bl.a. dette.
Studenterrådet fortsætter samarbejdet med RUC om at lave lignende arrangementer ved de
kommende studiestarter.
I september afholdt vi i samarbejde med RUCbar kapsejlads og semesterstartsfest, det igen i år
var rigtig vellykket og med mange deltagere. I foråret afholdt vi også semesterstartsfest,
sommerfest og RUC Live!, der ligesom tidligere år også løb rigtig godt af stablen. Generelt er
det en udfordring for afholdelsen af de større fester, at det er svært at engagere frivillige til at
sætte op, stå i bar og rydde op, hvilket der fremover skal arbejdes på.
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Sociale aktiviteter uden alkohol
I år havde vi en ambition om at afholde flere sociale aktiviteter, hvor fokus ikke var på alkohol,
så flere studerende føler sig inkluderet i det sociale fællesskab på RUC. Der var som nævnt stort
fokus på dette under rusvejledningen, men vi har ikke formået at fokuserer på det til de øvrige
sociale arrangementer, vi afholder. Det skyldes særligt at der i RUC’ers by Choice mangler
menneskelige ressourcer til at lave aktiviteter ud over de arrangementer, vi skal afholde
(semesterstartsfester, sommerfest og RUC Live!). Det er ærgerligt at vi ikke har formået at opnå
denne målsætning, og det bør være en prioritet fremadrettet.

Organisatoriske prioriteringer
Om det organisatoriske arbejdet det forgangne år bør det især bemærkes, at vi i år har afholdt
færre arrangementer, events og aktiviteter end normalt. Dette er positivt, fordi Studenterrådet
over en årrække har lavet flere og flere aktiviteter, hvoraf mange ikke var vellykkede. Derfor har
det i år været en prioritet at skrue ned for antallet af aktiviteter og op for kvaliteten af disse. Det
har betydet at vi har kunnet fokusere indsatsen, så de aktiviteter, vi laver, er blevet bedre.
Styrkelse af fagrådene
En af de indsatser, vi særligt har fokuseret på, er samarbejdet med fagrådene. Vi har etableret et
fagrådsnetværk, hvor repræsentanter fra fagrådene mødes med repræsentanter fra
Studenterrådet på kontinuerlig basis, bl.a. med henblik på at erfaringsudveksle, udvikle fælles
projekter og generelt styrke samarbejdet samt fællesskabet mellem fagrådene og
Studenterrådet. Det står hævet over enhver tvivl, at den langsigtede strategi, som
Studenterrådet i mange år har arbejdet ud fra, men at etablere og engagere fagråd på RUC’s fire
hovedområder, er lykkedes. Dette viste sig særligt under det netop overståede universitetsvalg,
hvor fagrådene var en af drivkræfterne i kampagnen, og formåede at engagere studerende i
kampagnen for hovedområdekandidaterne. Der skal fortsat arbejdes med at styrke den eksterne
fortælling om, at Studenterrådet og fagrådene arbejder sammen og er to alen af et stykke.
Samarbejdet fagrådene imellem samt mellem Studenterrådet og fagrådene er blevet markant
styrket det seneste år, men vi kan stadigvæk gøre meget for at styrke det endnu mere.
Studenterrådet afholdte i starten af efterårssemesteret en fagudvalgsfestival, hvor vi bistod de
nyvalgte fagudvalg i husene med opkvalificering og erfaringsudveksling. Dette er en vigtig
indsats, dels fordi det styrker fagudvalgene i deres arbejde i husene og dels fordi det kan
bidrage til øget samarbejde med og demokratisering af fagrådene.
Universitetsvalget - en sejr for alle studerende!
Det netop overståede universitetsvalg blev en stor succes for Studenterrådet. Vi fik valgt begge
vores kandidater til RUC’s bestyrelse, fem ud af seks til Akademisk Råd, slog endnu engang
Danmarksrekorden i valgdeltagelse og fik under kampagnen engageret nye frivillige i vores
organisation. Alle frivillige i Studenterrådet kan tage deres del af æren for, at Studenterrådet for
andet år i træk fik et overordentligt stort mandat af vores medstuderende. Nu starter arbejdet
for at gennemføre alle de paroler, vi stillede op på, og for at engagere alle de nye frivillige i
dagligdagsarbejdet i Studenterrådet.
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Bestyrelsen har i år ønsket at lave en særlig velkomstindsats for nye aktive i organisationen.
Dette er ikke blevet prioriteret endnu, men vil muligvis blive det efter universitetsvalget, hvor
mange studerende har vist interesse for studenterpolitik og Studenterrådet.
Internationalisering af Studenterrådet
Det seneste år har vi arbejdet for at øge internationaliseringen internt i vores organisation.
Bestyrelsen har bl.a. vedtaget en plan for dette, så vi fremover i højere grad skal kommunikere
på engelsk for at sikre, at flere engelsksprogede studerende skal kunne deltage i vores
aktiviteter og det daglige arbejde i udvalg og bestyrelse. Internationalisering sker ikke fra dag til
dag, men nu har vi igangsat arbejdet, og det er afgørende, at Studenterrådet også fremover gør
mere for at sikre internationaliseringen.
Revidering af frikøbsstruktur
Bestyrelsen har brugt rigtig mange ressourcer på at revidere Studenterrådets frikøbsstruktur og
anvendelse af ansattekræfter. Dette bunder i, at Studenterrådets økonomi er meget usikker,
fordi den varierer fra år til år, og samtidig har vi en frikøbsstruktur, der betyder, at vi skal bruge
en meget stor del af vores samlede økonomi på at honorere formandskabet, fire menige
medlemmer af forretningsudvalget, formanden for Universitetspolitisk Udvalg (UNIPOL) og
medlemmerne af RUC’s bestyrelse. Det har de seneste år betydet, at bestyrelsen næsten har
været tvunget til at vælge et medlem af RUC’s bestyrelse og formanden for UNIPOL til
forretningsudvalget, for på den måde at frigive midler i budgettet til de aktiviteter, vi ønsker at
afholde. Bestyrelsen har fundet det ekstremt svært at fastlægge en frikøbsstruktur, som var
holdbar. I begrundelsen for ændringsforslaget til vedtægterne om sammensætningen af
forretningsudvalget findes beskrivelsen af den nye frikøbsstruktur samt argumenterne for
denne.
Roskilde Festival
I sommer deltog Studenterrådet igen på Roskilde Festival. Vi havde næsten 200 frivillige med
på festivalen, der alle bidrog til at sikre trygge rammer for festivalgængerne. I år forløb
indsatsen på festivalen særligt godt, idet alle frivillige i Studenterrådet arbejdede sammen for at
sikre en vellykket festival. Det betød bl.a. at vi tidligere end hidtil havde nok frivillige til vores
område, samt en rigtig god stemning og fællesskabsfølelse blandt de frivillige på festivalen.
Afslutning
Denne beretning er udtryk for, hvordan bestyrelsen opfatter det forgangne år i Studenterrådet.
Det har været et år fyldt med aktiviteter, optimisme, fællesskab og engagement, hvor vi både
har fokuseret vores indsats og samtidig har udviklet vores organisation på centrale områder. Vi
ser frem til en god debat om beretningen.
På vegne af Studenterrådets bestyrelse,
Martin Schäfer, formand
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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
varetage 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
medlemmer.
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
Stk. 5
Medlemmer, der ophører med at være indskrevet som studerende ved RUC, overflyttes til støttemedlemskab.
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Stk. 6
Medlemmer, der skriftligt til Studenterrådets formandskab ytrer ønske herom, kan uden
yderligere 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 Studenterrådets
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
indeholde 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.
Stk. 2
Andre indkomne forslag, defineret af § 7, stk. 1 punkt 5, er gyldige frem til næstkommende ordinære
generalforsamling. Den til enhver tid vedtagne arbejdsplan har prioritet over andre vedtagne
forslag.

§ 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
generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3
Bestyrelsen udsender til alle medlemmerne forslag til dagsorden med tidsplan, frister for
opstillinger og ændringsforslag, forslag til forretningsorden, skriftlige beretninger,
opstillingsgrundlag samt indkomne forslag mindst to uger før mødets afholdelse.
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§ 9 – Stemmeret
Stk. 1
Alle studerende på RUC kan deltage på generalforsamlingen med fuld stemme - og taleret.
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 denne
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 besættes. 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 indleverede
stemmesedler, går de to kandidater med flest støtter videre til en anden runde. En kandidat 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 indlev e-rede
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 kandidater.
Kandidater der ikke vises tillid af mere end 50 % af stemmerne ved denne afstemning fjernes 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
formandskab.
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 beslutningstema.

Artikel 6: Bestyrelse og formandskab
§ 13 – Sammensætning
Stk. 1
Studenterrådets bestyrelse er sammensat af:
1. En formand valgt af generalforsamlingen.
2. En organisatorisk næstformand
generalforsamlingen.

og

en

økonomiansvarlig

næstformand

valgt

af

3. Ti menige medlemmer fordelt således:
a. Én repræsentant for ét fagråd inden for hvert af RUC’s hovedområder.
b. Yderligere medlemmer vælges af generalforsamlingen
4. Studenterrådets medlemmer af RUC’s bestyrelse.
5. Formanden for gruppen af repræsentanter i Akademisk Råd.
6. Studenterrådets øvrige repræsentanter i Akademisk Råd indgår i bestyrelsen som
observatører.
Stk. 2
Valg af formand, de to næstformænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer sker ved fire adskilte
afstemninger, i nævnte rækkefølge.
Stk. 3
Generalforsamlingen vælger op til 4 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges ved
bestyrelsesvalget 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 overtage
pladsen som formand, og konstituerer en ny næstformand fra sin midte.
Stk. 5
I tilfælde af en næstformands afgang konstituerer bestyrelsen en ny næstformand fra sin midte.
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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. Såfremt flere fagråd fra samme hovedområde indstiller
kandidater til bestyrelsesposten, vælges denne af bestyrelsen på dens konstituerende møde.
Udpegningen skal være Studenterrådets formandskab i hænde senest kl. 12:00 dagen før
generalforsamlingens 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 minimum 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 fagrådsrepræsentation i Studenterrådets bestyrelse godkendes af Studenterrådets
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 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens
observatører har deltage- og taleret under lukkede punkter. Såfremt et lukket punkt o m-handler
personsager, har personer, hvem punktet omhandler, deltage - og taleret under punktet.

§ 15 – Beslutninger
Stk. 1
Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal, undtagen i tilfælde hvor andet er defineret
i vedtægterne.
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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 valget.

§ 17 – Udvalg
Stk. 1
Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige eller faste underudvalg til at varetage specifikke
arbejdsområder, 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 fire hovedaktivitetsområder: Det landspolitiske, det universitetspolitiske, det studenterfaglige og det studentersociale.

§ 18 – Forretningsudvalget
Stk. 1
Forretningsudvalget består af formandskabet samt fire medlemmer fra bestyrelsen. Én af de fire
øvrige pladser reserveres til formanden for Universitetspolitisk Udvalg, én af de fire øvrige pladser
reserveres til et medlem af Universitetsbestyrelsen og de resterende pladser vælges af bestyrelsen.
Stk. 2
Forretningsudvalget varetager koordineringen af politiske og strategiske sager imellem
bestyrelsesmøderne.
Stk. 3
Ved det konstituerende bestyrelsesmøde, umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger
bestyrelsen af sin midte fire medlemmer til forretningsudvalget. Der reserveres én plads til
formanden for Universitetspolitisk Udvalg og én plads til et medlem af Universitetsbestyrelsen.
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
tiltræder en af næstformændene denne funktion.
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§ 19 – Formandskabet
Stk. 1
Formandskabet består af Studenterrådets formand, en organisatorisk og en økonomiansvarlig
næstformand.
Stk. 2
Formandskabet har
bestyrelsesmøderne.

til

opgave

at

varetage

Studenterrådets

daglige

drift

mellem

Stk. 3
Bestyrelsen fastlægger nærmere formandskabets kompetence mellem bestyrelsesmøder.

Artikel 7: Opstilling af kandidater
§ 19 – Opstilling af kandidater
Stk. 1
Studenterrådet opstiller mindst én liste af studerende ved valget til Roskilde Universitets øverste
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
tillidsposter for organisationen, holder Studenterrådet orienteret om arbejdet. Repræsentanter er
forpligtede til at følge beslutningerne fra Studenterrådets bestyrelse.

§ 20 – Organisering af kandidater
Stk. 1
Studenterrådets repræsentanter i Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen og Studenterrådets
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 og der reserveres én plads i
forretningsudvalget til denne formand (jf. §§ 13 og 18).
Stk. 3
Universitetspolitisk Udvalg er et udvalg under Studenterrådets bestyrelse jf. § 17.
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Artikel 8: Tegningsret og Økonomi
§ 21 – Tegningsret og prokura
Stk. 1
Studenterrådet tegnes af formandskabet, og formandskabet kan meddele prokura og har mulighed
for at uddele fuldmagt til enkeltstående personer.

§ 22 – Regnskabsår
Stk. 1
Studenterrådets regnskabsår følger kalenderåret.

§ 23 – 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
bestyrelsen.
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
behandlingen.
Stk. 5
10 personer, der er stemmeberettigede til generalforsamlingen, kan, efter bestyrelsen har behandlet
regnskabet, ved skriftlig henvendelse til Studenterrådets formandskab begære en ekstraordinær
generalforsamling med henblik på at behandle regnskabet. Den ekstraordinære generalforsamling
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
§ 24 – Kritisk revisions ansvarsområde
Stk. 1
Den kritiske revision kommenterer det reviderede regnskab så snart det foreligger.
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§ 25 – Valg af kritisk revision
Stk. 1
Generalforsamlingen vælger to kritiske revisorer.
Stk. 2
De på den ordinære generalforsamling valgte kritiske revisorer tiltræder førstkommende 1. februar
efter generalforsamlingen.
§ 26 – 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
foreningens 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.
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
§ 27 – 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 majoritet
blandt de fremmødte stemmeberettigede.
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§ 28 – 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 gældende
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
Studerendes Fællesråd.

Artikel 11: Fortolkninger og ændringer
§ 29 – Ændring af vedtægter
Stk. 1
Ændringsforslag til nærværende vedtægter skal vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede på
generalforsamlingen.
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.

§ 30 – 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
§ 31 – Ikrafttrædelse
Stk. 1
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på generalforsamlingen 4. juni 2012.
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Ændringsforslag til vedtægterne
Der er indkommet tre ændringsforslag til vedtægterne. Disse er at finde herunder. De er
alle indkommet rettidigt (inden 5. november). På generalforsamlingen vil lovudvalget
kommentere forslagene.
Ændringsforslag 1: Afskaffelse af individuelt medlemskab
§ 3 stk. 1: ”Der eksisterer to individuelle medlemskaber af Studenterrådet: Et ordinært
medlemskab og et støttemedlemskab” ændres til ”Studenterrådet har et individuelt
støttemedlemskab”.
§ 3 stk. 2: ”Alle personer, der er indskrevet som studerende ved RUC, kan optages som
ordinære medlemmer” slettes.
§ 3 stk. 3: ”Personer, der ikke er indskrevet ved RUC, kan optages som støttemedlemmer”
ændres til ”Alle personer kan optages som støttemedlemmer”.
§ 3 stk. 4: ”Medlemmer af Studenterrådet og støttemedlemmer opkræves et
medlemskontingent fastsat af generalforsamlingen” ændres til ”Støttemedlemmer af
Studenterrådet opkræves et medlemskontingent fastsat af generalforsamlingen”
§ 3 stk. 5: ”Medlemmer, der ophører med at være indskrevet som studerende ved RUC,
overflyttes til støttemedlemskab” slettes
§ 3 stk. 6: ordet ”Medlemmer” ændres til ”Støttemedlemmer”.
Stillet af: Studenterrådets bestyrelse.
Motivation: Det er bestyrelsens opfattelse, af den nuværende medlemsskabsstruktur ikke
er meningsfuld. I lang tid har skiftende bestyrelse forsøgt at lave et individuelt
medlemskab for RUC-studerende, som ikke bare reelt var et medlemskab. Derfor kan man
i dag som individuelt medlem få adgang til en række rabatordninger. Der er tidskrævende
driftsopgaver forbundet med at bevare det individuelle medlemskab, og samtidig kræver
det et stort tidsforbrug for vores frivillige, hvis vi skal hverve så mange medlemmer, som
det ville kræves for at få både legitimitet og økonomisk gevinst ud af det. I praksis er det
også sådan, at man kan deltage i alle aktiviteter og stille op til bestyrelsen uden at være
medlem af Studenterrådet. Derfor ønsker bestyrelsen at afskaffe det individuelle
medlemskab, men fortsat bevare støttemedlemskabet, så studerende og andre, der ønsker
at støtte Studenterrådet økonomisk, fortsat har mulighed for at gøre dette.
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Ændringsforslag 2: Nyt dagsordenspunkt på generalforsamlingen
§ 7 stk. 1: Tilføjes nyt punkt 7: ”Behandling af Studenterrådets uddannelsespolitiske
principper”
Stillet af: Martin Schäfer.
Motivation: Studenterrådets bestyrelse vedtog i 2014 et dokument kaldet “Studenterrådets
uddannelsespolitiske principper”. Dette dokument udgør, sammen med arbejdsplanen,
forslag vedtaget på generalforsamlingen og valgparolerne, grundlaget for Studenterrådets
politiske arbejde. Principperne er ikke blevet revideret siden foråret 2014, men er offentligt
tilgængelige på hjemmesiden. I min optik bør principperne behandles årligt af
generalforsamlingen, så der er enighed i organisationen om vores mest grundlæggende
politiske holdninger.
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Forslag til arbejdsplan for 2017
Politiske prioriteter
Nedskæringer
Den mangeårige nedprioritering og underfinansiering af uddannelsessektoren er stadig en
central del af debatten på RUC, og vil være det fremadrettet. Det skal være en prioritet for
Studenterrådet, gennem sin politiske repræsentation, at sørge for at den fortsatte
implementering af besparelserne foregår på en måde der rammer uddannelseskvaliteten
mindst muligt. Herunder er problematikken omkring timeslots en helt central kamp som
skal kæmpes. Arbejdet skal udføres i de styrende organer på RUC, gennem
Studenterrepræsentanternes Netværk og i Danske Studerendes Fællesråd.
RUC’s rolle i universitetssektoren
RUC har en unik rolle i det danske universitetslandskab. Vi tænker grundlæggende
anderledes end de andre universiteter, når det kommer til selve uddannelsesmodellen
samt undervisningens pædagogiske metoder. Med studenterstyret projektarbejde,
kombinationsuddannelser, tværfaglighed og gruppearbejde som grundsten, tilbyder vi en
progressiv og alternativ måde at optage og udvikle viden. Desuden har projekterne altid
haft til formål at have et forandringspotentiale ude i den virkelige verden – fokus er at
skabe ny tværfaglig viden, frem for at reproducere og repetere allerede etableret viden. Vi
udvikler altså viden der kan bruges til reelle forandringer i samfundet.
Men universiteterne bliver i disse tider, i stigende grad, tilpasset erhvervslivets behov. Som
studerende bliver vi, med fremdriftsreformer og incitamentstyring, presset igennem vores
uddannelser, så vi kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Vi bliver
ligeledes fordret at tage en uddannelse med størst mulig jobsikkerhed, afhængigt af hvad
erhvervslivet lige står og mangler. Denne erhvervsretning står i diametral modsætning til
hvordan vi uddanner og bedriver viden på RUC. Det er derfor ikke overraskende at
fortalere for denne erhvervsretning, ofte omtaler RUC som værende uambitiøse og
uformående i den offentlige debat.
Det er derfor vigtigt at Studenterrådet arbejder for at RUC fortsat er Danmarks mest
progressive universitet, og forsvare vores unikke måde at udvinde viden på. Det gør vi
bedst igennem vores repræsentanter i RUC’s styrende organer, og ved at deltage i den
offentlige debat om hvilken rolle universiteterne har i samfundet.
Studenterrådet skal prioriterer arbejde for den RUC’ske selvforståelse både internt og
eksternt. Dette skal blandt andet gøres ved at stille spørgsmål og reflekterer over
spørgsmål, ”hvad er RUC?” og “hvorfor er RUC?”, både i forhold til det at være studerende,
men også RUC’s rolle som universitet i samfundet.
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Bachelorreform
Det skal være en prioritet at arbejde forudseende men en kommende bachelorreform og
bruge denne til særligt at få styr på basis, således at det giver bedre mening. Vi skal gribe
denne chance for at gøre basis endnu bedre. Det er svært at vide hvad dette konkret vil
omhandle, men det er uden tvivl noget vi skal være opmærksomme på, for at få indflydelse
på selve udformningen. I den forbindelse skal vi have nogle generelle overvejelser omkring
hvordan vi godt kunne tænke os at bacheloruddannelsen på RUC udformes.
Akkreditering
Den snart forestående akkreditering, vil uden tvivl blive et gennemgående emne i de
kollegiale organer på RUC. Dette må og skal bruges som et middel til at gennemføre
Studenterrådets politik og som en mulighed for at sikre mere uddannelseskvalitet for de
studerende.
DSF
Vi skal blandt andet forsøge at bruge vores indflydelse i DSF til at arbejde for mere
internationalisering både internt i studenterrådet og DSF, men også i
uddannelsessektoren. For at sikre universitetsvalget en højere grad af legitimitet, skal der
igennem vores repræsentation i DSF arbejdes for en optimering af brugerfladen i
valgsystemet, således at der på ingen måde kan slås tvivl om resultatet, da dette kan
underminere studenterrepræsentanternes legitimitet.
Valgparolerne
Vi har til valget i 2016 opstillet otte kandidater med hver sin specifikke mærkesag. Vi har
fået syv af de pladser, fem pladser i akademisk råd og to i universitetsbestyrelsen. Dette
kan kun opfattes som en massiv opbakning til organisationen, de specifikke personer og de
mærkesager der er gået til valg på. Der skal i det kommende år foregå et kontinuerligt og
omfattende arbejde for at gennemføre de paroler som kandidaterne har stillet op til valg
på. Dette skal foregå således at alle studerende har mulighed for indflydelse på udviklingen
og konkretiseringen af disse mærkesager.

Faglige prioriteter
Faglig organisering og identitet
Vi har nu oplevet en gennemgribende institutreform, hvor seks institutter blev til fire.
Dette skaber en mulighed for en slagkraftig organisering af de studerende på fag og
institutter. Denne organisering skal først og fremmest ske på de studerendes vilkår.
Studenterrådets rolle i denne sammenhæng skal være understøttende og faciliterende,
men ikke styrende. Denne organisering skal være grundigt funderet i de studerendes
faglige identitet. Hos dem som ikke har den identitet, skal den først etableres. Den faglige
identitet skal bygges helt og holdent på lokale præmisser.
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Kursusaktiviteter
Fortsat kursus udbud men med dybdegående evaluering og revidering af indsats.
Der er fortsat et behov et ekstra-curriculært kursusudbud, men dette skal gennemgå en
dybdegående evaluering og revidering således at udbuddet kan bliver stadig mere relevant
for flere studerende.
Organisering og understøttelse af studenterrepræsentanter
Det arbejde der pågår i de styrende organer på RUC er af stor betydning for universitets
udvikling. Arbejdet foregår på mange niveauer, fra Universitetsbestyrelsen og Akademisk
råd til institutråd, videre til studienævn og helt ned til de enkelte fagråd i de enkelte huse.
Alle sammen har de en essentiel rolle i hvordan vores universitet udvikler sig, det er derfor
vigtigt at der foregår organiseret erfarings- og ideudveksling.
Den indsats der allerede pågår i Studenterrepræsentanternes Netværk skal fortsættes og de
aktiviteter der allerede er, skal vi fortsat udføre. Derudover skal der sættes fokus på
hvordan netværket fungerer i løbet af året. Der er den seneste tid sket en meget stor
udskiftning af repræsentanter, særligt frembragt af fremdriftreformen. Dette skaber et
behov for en større grad af opkvalificering, da denne ikke længere foregår på dynamisk vis.
Derfor kan det blandt andet være gavnligt med en form for politisk mentorordning.

Sociale prioriteringer
Socialt miljø på institutterne
Vi skal være med til at understøtte de forskellige sociale tiltag som fortsat eksisterer på
campus f.eks. Kommtogetherbaren. Vi skal samtidig være klar til at hjælpe med nye tiltag,
som kan være med til at flere studerende føler sig knyttet til deres institut, især efter de er
blevet lagt sammen. Ved at understøtte og skabe et større socialt miljø på institutterne, vil
der være mulighed for en social mobilitet, som vil kunne resultere i et større antal frivillige,
som vælger at engagere sig i nogle af de forskellige muligheder som er tilgængelige på
RUC.
Sociale aktiviteter uden alkohol
Studenterrådet skal blive endnu bedre til at inkludere flere forskellige studerende i vores
sociale arrangementer. Vi skal derfor arrangere flere sociale events, hvor alkohol ikke er
omdrejningspunktet. Vi skal prioritere at afvikle sportsaktiviteter, filmaftener, bogcafeer
eller lignende, hvor alkohol ikke er i fokus, men derimod selve den aktivitet der afvikles.
Studenterrådet skal gå forrest, når det handler om at lave aktiviteter der kultiverer og
stimulerer de studerende, og desuden giver anledning til at møde hinanden på tværs af
semestre, huse og fag.

En endnu bedre studiestart
Studenterrådet skal blive ved med at stræbe efter, at de nye studerende føler sig velkomne
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på universitetet. Derfor skal vi hele tiden have en finger på pulsen, i forhold til tidligere
erfaringer og evalueringer fra årene før. Vi skal i tæt samarbejde med det ansatte
rusformandskab, sikrer at rusvejlederne er klædt godt nok på rent professionelt, til at tage
imod omkring 1600 nye studerende i studiestarten. Vi skal samtidig sikre, at de oplæg som
de studerende modtager i studiestarten, stadigvæk har relevans, samt at de er
medvirkende til, at de studerende får den bedst mulige studiestart.
Husmiljø
Hussystemet på RUC hvor man som studerende i gennem sine tre første år er mere eller
mindre er tilknyttet et hus, er noget unikt ved RUC som styrker de studerendes
tilhørsforhold og skaber trygge rammer i starten af ens studier. Denne konstruktion har
netop mistet en sine bærende søjler, hussekretæren. Hussekretæren har til alle tider på
RUC båret en vigtigt og generelt usynligt funktion, som med introduktionen af
studenterhubben er blevet fjernet. Vi oplever samtidig at flere bygninger er blevet opsagt,
hvilket gør at der skal være flere studerende i bestemte huse. Dette vil uden tvivl skabe
nogle lokalitets problemer, som vi bliver nødt til at bearbejde i fremtiden. Derfor kommer
det i det næste år til at være særligt vigtigt for studenterrådet at have fokus på hvordan
man kan sikre de studerendes husmiljø.

Organisatoriske prioriteter
Samarbejde med fagrådene
Fagrådende er en uvurderlig del af den demokratiske og inkluderende struktur RUC og i
Studenterrådet. Fagrådende har en helt afgørende funktion når det kommer til at
mobiliserer de studerende og genrer aktivitet på campus. Vi har i de forgange år set
hvordan fagrådende og Studenterrådet komplimentere og styrker hinanden i et ligeværdigt
samarbejde. Dette samarbejde skal søges opretholdt og Studenterrådet skal understøtte
fagrådende i det omfang det ønskes af fagrådende og er muligt for os. Der skal lægges et
helt særligt fokus på at fremtidssikre fagrådende, således at de bliver selvstændige og
selvopretholdende, så de kan være til gavn for fremtidige generationer af RUC studerende.
Frivilligindsats
Studenterrådet står overfor et generationsskifte. Mange erfarne, kerne-aktive kræfter vil
prøve nye veje, og takker af efter mange års tro tjeneste og hårdt arbejde. Derfor er det
afgørende at vi fokuserer på at mobilisere nye kræfter, så vi er flere om at løfte de opgaver
der er blevet videregivet til os. Derfor skal vi være gode til at tage imod nye aktive, således
at de oplever at blive inddraget, taget seriøst og at de får forståelsen af, at deres arbejde er
uundværligt. Når det så er sagt, har Studenterrådet allerede kontakt til mange studerende
som ønsker at være aktive, men som har svært ved at gennemskue i hvilket omfang som de
vil kunne bidrage. Vi skal blive bedre til at finde studenterrådsarbejde til alle der gerne vil
være aktive – uanset hvor meget arbejde de gerne vil ligge og hvad de gerne vil arbejde
med. Det kræver at vi danner os et overblik over samtlige platforme man kan være aktive
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på og hvem man skal i kontakt med for at blive en del af det. Vi har potentialet til at udvide
antallet af aktive, samt i højere grad at aktivere de perifert aktive, der mangler noget at
tage sig til – det vil derfor være en organisatorisk hovedprioritet at udnytte dette potentiale
til fulde.
Internationalisering
Studenterrådet har i det foregående år arbejdet hårdt for at starte en
internationaliseringsproces. Den skal fortsætte i det kommende år for at gøre
Studenterrådet tilgængeligt for alle de Studerende vi repræsenterer, dette ses
hovedsageligt som lingvistisk udfordring. Det skal på sigt være muligt for ikke
dansktalende studerende at indgå på lige fod med dansktalende studerende. De
internationale studerende skal derfor ikke se sig selv som en byrde, når der er behov for en
der oversætter, eller at vi afholder et møde på engelsk.
Økonomiske prioriteter
Studenterrådets økonomi er en essentiel del af organisationen. Derfor er den måde hvorpå
vi får vores penge noget der kræver en stor bevågenhed. Der findes overordnet to typer af
indkomster: bundne og frie midler. De bundne midler er penge vi får til et særligt formål
f.eks. det politiske tilskud, som kun må bruges til politiske formål. Derimod er frie midler
penge vi disponerer fuldt over. Det er meget vigtigt for at sikre en sund organisation at vi
har en stram og ordentlig styring af vores finanser. Dermed sikrer vi at Studenterrådet, i
fremtiden har en bæredygtig økonomi, hvor vi var mulighed og råderum for at fuldføre
vores aktiviteter, og igangsætte nye tiltag. Vi skal bl.a. være i stand til at støtte Roskilde
Festival initiativet rent økonomisk, så Studenterrådet sikrer en social platform på
festivalen, for de studerende der måtte deltage. Dette sker med tanke på, at der vil
genereret et overskud fra festivalen tilbage til Studenterrådets økonomi.
5-årsplan
Studenterrådet er en organisation som skal fungere i fremtiden, der er derfor et behov for
at kunne arbejde hen imod langsigtede mål. Derfor er det på tide at vi tager en
grundlæggende diskussion af hvor vi gerne vil bevæge os hen som organisation, med et
mere langsigtet perspektiv. Hvilke arbejdsopgaver skal vi som organisation varetage?
Hvilke værdier skal ligge til grund for vores arbejde? En femårsplan vil tillade at vi som
organisation år efter år kan arbejde meget målrettet uden at skulle starte fra bunden når vi
diskuterer vores grundlæggende visioner. En sådan plan vil kunne sikre kontinuitet i vores
arbejde og gøre det muligt at øge synligheden, samt muligheden for at tage ære og ansvar
for det arbejde vi udfører.

Forbedring af Studenterrådets arbejdsmiljø
Alt for mange aktive er i årenes løb brændt ud eller gået ned med stress, i kraft af deres
arbejde for Studenterrådet. Det er på høje tid at vi tager et opgør med vores interne
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arbejdsmiljø i organisationen. Det kan ikke være rigtigt at dygtige aktive, der kæmper for
at forbedre deres medstuderendes hverdag, ikke føler de har overskud i deres egen. Vi skal
derfor gøre noget for at fordele arbejdsbyrden på flere skuldre. Derfor skal Studenterrådet
arbejde for, at flere frivillige tager del i den daglige drift og det daglige arbejde, for at skabe
gennemsigtighed og et tættere samarbejde mellem bestyrelsen og forretningsudvalget.
Ligeledes skal vi søge at uddelegere flere opgaver fra bestyrelsen til andre frivillige, der
ikke nødvendigvis sidder i bestyrelsen, men som så absolut er kompetente nok til at løfte et
tungere ansvar. Derudover skal Studenterrådet arbejde med at implementere arbejdende
bestyrelses- og udvalgsmøder, således at arbejdsbyrden lettes for den enkelte og opgaver
løses i fællesskab. Det skal samtidig gøres helt klart, at det er okay at sige fra, i tilfælde af,
at man føler sig presset. Der er ingen der skal føle sig presset til at gøre noget, da vores
frivillige arbejde for Studenterrådet også skal være sjovt.
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Opstilling til formand
Mit navn er Phillip Crilles Bacher og jeg er 24 år, jeg læser Internationale Studier og er pt. i
gang med at færdiggøre min bachelor og regner med at læse Global Studies på min
kandidat. Jeg startede på RUC, som SIB’er i 2013. Siden da har jeg siddet i SAM-bach
studienævnet, Akademisk Råd og har siden d 6. april 2016 siddet i Studenterrådets
Forretningsudvalg som formand for det Universitetspolitiske udvalg. Jeg har aldrig oplevet
en så udfordrende, lærerig og givende periode i mit liv. Særligt vil henlede opmærksomhed
på alle de dejlige mennesker jeg har mødt igennem mit arbejde, som udgør fundamentet
for det arbejde der foregår i organisationen både socialt, fagligt og politisk. Det vil som
formand for Studenterrådet være mig en ære og privilegie, at få lov til at sørge for at der
også er en levedygtig organisation, som kan varetage de studerendes interesser mange
genrationer ud i fremtiden.
Fælles løsninger og en organiseret studentermasse med pondus
De meget omfattende besparelser som hele uddannelses sektoren de seneste år har været
udsat for, fortsætter med at sætte sit tydelige præg på alle RUC studeredes hverdag. Dette
må og skal være en af de politiske top prioriteter for Studenterrådet. Vi skal arbejde lokalt
for fortsat at sikre den bedst mulige implementering af disse og nationalt igennem DSF for
at skabe bedre forhold for sektoren generelt.
Organiseringen af de studerende på institutterne
Med implementeringen og den fulde indfasning af institutreformen, er der nu mere end
nogensinde brug for en høj grad af organisering af de studerende lokalt på institutterne.
Jeg ser dette som et kommende indsatsområde, da dette vil muliggøre en højere grad af
indflydelse på uddannelserne for de studerende. Denne organisering skal foregå lokalt og
uafhængigt af studenterrådet. Dette vil bidrage til en højere grad af faglig identitet og et
bedre studiemiljø.
Vi studerende er en gruppe under pres fra mange sider og kun ved at stå sammen kan vi
opnå bedre vilkår. Sammen om et bedre universitet! I er altid velkommen til at kontakte
mig med spørgsmål, idéer eller spørgsmål på phillip@studenterraadet.dk eller tlf.
28891310.
Med håb om valg, Phillip Crilles Bacher
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Opstilling til organisatorisk næstformand
Mit navn er Marcus Turunen og jeg stiller op som organisatorisk
næstformand for Studenterrådet. Jeg er 25 år gammel og er i gang med mit 3.
semester på RUC, hvor jeg studerer filosofi og videnskabsteori samt socialvidenskab. Jeg
er et forholdsvist nyt ansigt i Studenterrådet og var meget aktiv under RUC-valget i år,
hvor jeg var kommunikationskoordinater for vores kampagne. Jeg har desuden mange års
erfaring med uddannelsespolitisk arbejde og har bl.a. siddet i bestyrelsen for Danske
Gymnasieelevers Sammenslutning.
Det er ikke nogen hemmelighed, at mange af de frivillige organisationer på
RUC kæmper med frafald og derfor har svært ved at arbejde så effektivt, som de har
potentialet til at gøre. Vi skal sikre de bedste forhold for de seje frivillige, der til dagligt gør
det sociale liv på RUC til det absolut bedste blandt landets universiteter. Vi skal samtidigt
prioritere at hjælpe vores fagråd, med hvad end de har brug for, således at de bedst muligt
kan repræsentere vores medstuderende på hovedområderne. Derfor skal vi igangsætte en
mobiliseringsindsats af aktive til Studenterrådet, så vi kan styrke fundamentet for
organisationens arbejde, med det sociale, det faglige og det uddannelsespolitiske. Det
kræver, at vi som organisation bliver dygtigere til at forstå, hvad der engagerer og
motiverer vores medstuderende.
De sidste mange år har universiteterne været udsat for besparelser og
incitamentstyrende reformer, rettet mod at presse os hurtigere igennem vores uddannelse.
Det er derfor vigtigt at vi arbejder for at forringelserne får så lidt betydning for kvaliteten
af vores uddannelse som overhovedet muligt. Det gør vi igennem RUC’s styrende organer,
hvor vi sidder stærkt repræsenteret, særligt efter det seneste valg, hvor RUC’s studerende
endnu gang viste os tilliden til at kæmpe for deres interesser. Vi skal tage de svære valg, og
altid prioritere uddannelseskvaliteten over alt andet. Vi skal derfor sikre en stærk
organisation som kan understøtte de indvalgtes politiske arbejde.
Men vi skal ikke blot implementere forringelser – vi skal også arbejde imod
dem, inden de bliver vedtaget! Det gør vi bedst i samarbejde med Danske Studerendes
Fællesråd, ved at bistå deres kampagner nationalt. Kun hvis vi arbejder på tværs af
universiteterne, har vi en mulighed for at stoppe forringelser og nedskæringer.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig: 53570138, turunen@ruc.dk
Med håb om valg, Marcus Turunen
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Opstilling til økonomiansvarlig næstformand
Hej til jer alle ved denne Generalforsamling ved Studenterrådet på RUC
Mit navn er Patrick Kulas og jeg er 24 år. Jeg startede på Humbach i 2013, og jeg er igang
med min kandidatuddannelse i Kommunikation og Socialvidenskab. Jeg er
mønsterbryder, og bliver derfor den første akademiker i min familie.
Jeg har efterhånden været godt rundt omkring forskellige frivillige organisationer på RUC.
Jeg har været en del af RUCbar, Kommunikationskoordinator for Studenterhuset, været en
del af rusvejledningen flere gange, formand for HumRådet, samt været en aktiv del
Studenterrådet. Der er to meget indlysende grunde til, at jeg stiller op: Jeg er typen som
elsker nye udfordringer, samt at jeg i Studenterrådet, har muligheden for at bidrage med
alt, hvad jeg har lært gennem min tid på RUC.
Der er ingen tvivl om, at der er sket meget siden, jeg startede på RUC i 2013. Herunder
bl.a. fremdriftsreformen, nedskæringer og lign. Disse tiltag er i den grad udfordringer, som
har været med til at gøre det svære for de studerende, at have en faglig og social identitet
på RUC. Det skader hele den frivillige kultur på RUC, og det vil jeg gerne gøre noget ved. Vi
skal ikke blot styrke Studenterrådet, men også andre frivillige tiltag så vi sikrer at de også
eksisterer i fremtiden. Vi er stærke sammen, og jeg vil arbejde på at vi kan blive endnu
stærkere fremover. Derudover håber jeg også på, at vi kan kommunikere med de
studerende i en sådan grad, så de ikke bliver forvirrede over forskellige elementer af RUC’s
organer. Det er bl.a. forståelsen af at ens uddannelse er en læringsproces, og at du
nødvendigvis ikke lærer noget af at få 12-taller, men at du også får det i form af “nederlag” i
din studietid. Den oplevelse har jeg selv haft, og det har i den grad styrket mig
studiemæssigt.
Min motivation for at stille op som økonomisk næstformand til Studenterrådet, handler
om at sikre det arbejde som Studenterrådet udfører. Vi har en finger med i meget på RUC,
og vi er med til at støtte mange forskellige aktiviteter bl.a. rusvejledningen. Derfor er det
meget vigtigt for mig, at vi fremover kan sikre en bæredygtig økonomi, så vi kan blive ved
med at lave lignende aktiviteter. Sammen med resten af de opstillede til formandskabet, er
jeg ikke i tvivl om at vi vil gå et nyt år i mødet, hvor vi vil skabe et endnu bedre
Studenterråd at være en del af, og give de studerende de muligheder de har brug for, så de
kan få en optimal studietid, som de kan se tilbage på med stor glæde.
Jeg håber I vil være med til at vi det næste år styrker Studenterrådet samt RUC som
uddannelsesinstitution - Hvis I har nogen spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig via
pkulas19@gmail.com eller på 51 90 86 52.
Med håb om valg - Patrick Kulas
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