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Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Dagsorden

1. Formalia 16:00 - 16:10

a) Valg af dirigent og referent

b) Optælling af stemmeberettigede

c) Godkendelse af dagsorden

d) Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Orienteringer Bilag 1 16:10 - 16:20

3. Beslutninger i bestyrelsen 16:20 - 17:20
Hvordan tager vi beslutninger i bestyrelsen? Oplæg og diskussion v/Laurids.

PAUSE 10 min

4. Evaluering af valg 17:30 - 18:00

5. Godkendelse af udvalgsbudgetter Bilag 2 18:00 - 18:20

6. Beslutning om hjemmeside Bilag 3 18:20 - 18:30
Godkendelse af plan for etablering af ny hjemmeside.

PAUSE 30 min

7. Konstituering og valg Bilag 4 19:00 - 19:25
Konstituering og valg af økonomiansvarlig, UPU-repræsentant, landspolitisk koordinator, økonomiud-

valg og repræsentant i bogladens bestyrelse.

8. Nedsættelse af udvalg til vedtægtsbehandling 19:25 - 19:40

9. Evt. 19:40 - 19:50

10. Evaluering 19:50 - 20:00
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Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Referat af bestyrelsesmødet d. 12. december 2009

1. Formalia

a) Dirigent: Toke. Referent: Annette & Tine.

b) Stemmeberettigede: 8

c) Dagsorden godkendt

d) Kommentarer til referat

• Fejl I referat under orienteringer 6 mia rettes til 6 mio

• Mia Jo rejser fra januar til juni

• Referat fra sidste møde godkendt

2. Orienteringer

1. Mundtligt orientering fra mødet i Landspolitisk udvalg (LU):

Evaluering af sidste år og diskussion af næste år ud fra DFS arbejdsplan. Ny mødeform, som mu-
liggør at flere kan deltage i emneorienteret møder.

Udvalg: fastsætter kriterierne for at kunne få tildelt bolig i Roskilde – Der er en plads for en
studerende, som har interesse i boligpolitik.

2. DM /DJØF rummmet skal istandsættes i det nye år så det bliver brugbart.

3. Universitetspolitisk udvalg:

Til næste AR-møde d. 27/1 bliver det foreslået, at det bliver et punkt at spørge til, hvordan det
står til med undervisningsmiljøvurderinger, som er lovpligtige.

Kommentar til orientering: Budgetforvirringen skal fremhæves.

4. Valg på RUC:

Orientering om indvalgte vil følge snarest. Evaluering af valget vil ske på bestyrelsesmødet i
januar.

5. Økonomistatus udsendt dags dato. Kommentar:

Mærkelige indtægter er en PBS overdragelse som tilhører Fredagsbaren.
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Studenterrådet ved Roskilde Universitet

3. Evaluering af politikkonferencen på RUC

Praktisk / organisatorisk

• Bedre styr på sagerne end almindeligvis.

• Go mad.

• Indkøb / Madlavningen var ikke ordentlig koordineret

• Overnatning. Der burde have være flere med adgang til alle bygninger.

• Bedre og mere uddelegering. Aktivister og ikke de deltagende i politikkonference skal primært
stå for det praktiske.

• Delegationsleder og praktisk ansvarlig skal være to ikke én person

• DSF skal lave en håndbog over, hvordan en Politikkonference stables på benene.

• Folk var gode til at træde til at hjælpe

• Gode dirigenter

Socialt

• Der var ikke en føling af en samlet delegation fra RUC

• De sociale aktiviteter om lørdagen var gode

• God stemning generelt

• Der var en god mingeling mellem alle universiteter

• Festen om lørdagen gik godt. God idé med hippie temaet.

• Der opstår ofte enmacho organisationskultur uden formødetidspunkterne, somDSF burde over-
veje. Det er desværre få personer, som taler meget.

• Ros til rusvejlederne for deres aktiviteter. Vi skal huske at bruge rusvejlederne fremover.

• Festarrangørerne manglede information omkr. mødedeltagerne og hvilket fora det var.

Politisk

• Internt demokrati var ikke optimalt blandt delegationsgruppen.Møderne blev indkaldtmed kort
varsel samt kunne forberedelsen have være bedre til møderne.
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Studenterrådet ved Roskilde Universitet

• Manglende gennemskuelighed omkring ændringsforslagene til beslutningsforslagene for besty-
relsen. Bedre planlægning næste år for delegationsmøder op til frist for ændringsforslag og selve
konferencen. Den reelle politik udvikling liggermeget før selve Politikkonferencen, hvilket land-
spolitisk udvalg skal være med indover denne proces.

• Manglende forhandling på selve politikkonferencen. Tid til politikpapirerne på konferencen.

• Delegationsmøderne skal inkludere alle de delegerede.

• Flere plenumdebatter i stedet for workshops.

4. Budget 2010

1. Indstilling til procedure for udvalgenes budget behandling

Udvalgsbudgetter (bilag s. 17-18):

• Hele rusvejlederens budget skal ind under rusudvalget. Det kan være, at det ikke ermuligt at tage
stilling til budgettet i januar, for man fratager dem derfor fra at tage økonomiske beslutninger.
De skal fremlægge budgettet så specificeret så muligt, og vi må derefter tage det i forskelligt
tempo – der forventes derfor kun nogle overordnede beslutninger og der er plads til revidering.

• Det er smart at man har en procedure for afrapportering, hvor der er mulighed for at omrokerer
ift. udvalgene.

• Hvad skal generelforsamlingen bruge afrapportere til, når de er 4 måneder inde i et budget år.
Ligeledes giver det ikke mening at lave politikken til udvalgene i generelforsamlingen, da den
hænger sammen med økonomien.

• Generelforsamlingen skal flyttes sådan at det passer med budgetgodkendelsen. På januarmødet
nedsætter vi arbejdsgruppen som skal diskuterer dette.

Indstillingen blev vedtaget, med en tilføjelse med af at det er en mulighed for kvatalmæssig (måske
bare en gang pr. semester) tilføjelse fra udvalgene.

2. budget

Kommentarer til budgetindstilling (ændringer siden 2009):

• Slået poster sammen: fjernet møder – de er alle sammen fjernet, og der er oprettet en samlet
transportpost. Det giver en større fleksibilitet.

• Lagt ting ud i udvalgene, så det bliver op til det enkelte udvalg om de vil give mødeforplejning.

• Udvalgssekretær er flyttet ind under STUDU

• Rusformænd under rusvejledning mm. – for at give overblik over aktiviteter.
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• Tilføjet rusturs betalinger, medvirker til forøgelse af budgettet.

• Hjemmeside er nedskrevet, fordi at vi opsiger taxamedia (udløber 1 feb. eller marts), og vi selv
skal overtage hjemmeside.

• Rekruttering: vi har indsendt forslag til rektorat om 1500.000kr til rekruttering til nat.

• Akademisk råd tilsluttet sig forslag om at honorer studenter rep. Med samme timeantal som vip..
Det er havnet hos RUCs jurist, som ikke ser det muligt at give pengene il SR. Men hvis RUC vil
give det som et tilskud kan vi godt det, Ib har sagt måske, men det er ikke sikkert endnu. Derfor
fjernet kommunikations medarbejder.

• Generelle besparelse – fordi det ikke helt gik op.

• Fjernet regnskabsassistance, fordi den ikke er blevet brugt siden Johanne er blevet ansat.

Spørgsmål / kommentarer:

• Honorer rusformandskab (25000kr) og BW formandskab (8000kr) – vi får det udbetalt af RUC,
hvor SR videre udbetaler det, for at påvise, at de er ansat af SR.

• Kunne være i egen interesse af undersøge afvisningen fra juristen nærmere (pengene fra AR).

• Da det stadig er rektors beslutning, skal vi i dag kun diskuterer budgetteringen. Og fordi den er
usikker, vil helst ikke budgettere med stillingen.

• Vi har 3 forskellige kategorier for udbetalte penge til ansatte.

– Honorar: BW og rusformandskab – angives ikke som løn. Når der budgetteres med dette, så
bliver hele beløbet udbetalt.

– Løn: Udbetales til ansatte på normal vis. Budgetteret beløb indeholder ATP og feriepenge.

– Frikøb: formanskabet er frikøbt, men det udbetales som løn. Skelen er i at, at lønnede folk
er ansatte og frikøbte er valgt.

• Forslag om at diskutere formen for rusformandsansættelser inden næste gang der skal ansættes
et rusformandskabet.

• Vi prøver at lave aftale med revisor ift regnskabsassistance, og Johanne har lovet at hjælpe.

• Udvalgene skal selv begynde at tænke i hvordanman kan hente midler udefra. Da ekstern finan-
siering evt. vil kunne give midler til en kommunikationsmedarbejder.

• Egenkapital ’08 og ’09 på 600.000. Vi har det i mente i budgettet. Egenkapitalen er så stor, at vi
godt kan balancerer med 0, selvom vi evt. går lidt i minus.

• Laver oversigt over hvor mange penge som bare står på konto til i løbet af året, hvor man kan
overveje at investerer i de overskuende.

Budgetindstillingen blev vedtaget.
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3. Kommissorium for Bestyrelsens økonomiudvalg.

Udkast til udvalgets kommissorium (bilag 4).

• Udvalgets nuværende medlemmer: Morten, Lærke og Lena. To forsvinder, så der skal nye ind.

• Økonomiansvarlig har behov for at sidde i et udvalg, sådan at hele ansvaret ikke ligger på denne.

• Udvalgene skal rapporterer hvad de bruger penge på. Men hvem er ansvarlig og har økonomi-
udvalgene en opfølgende funktion. Det er formandskabets ansvar.

• Diskussion af kritisk revision, økonomiudvalget og økonomiansvarliges opgaver.

– Kritisk revision: laver stikprøver, får bestyrelsesmødernes dagsordner – de bruger forskel-
lige former for kommunikation, som har fungeret meget godt.

– Økonomiudvalget checker at den økonomiansvarlige har gjort det korrekt. Sådan at besty-
relsen kan påvise, at der er en jævnlig kontrol. Økonomiudvalget skal nævnes i vedtægter.

Kommissoriet blev vedtaget, og der udarbejdes et mere overordnet dokumentet af alles roller ift. øko-
nomikontrollen.

5. Mødeplanlægning

Bestyrelsesmøder:

• Tirsdag d. 19 januar kl.16 - 20 på RUC

• Tirsdag d. 23 februar kl. 16 - 20 på RUC

• Mandag d. 22 marts kl. 16 – 20 på RUC

• Tirsdag d. 4 maj kl. 16 – 20 på RUC

Generelforsamling:

• Lørdag d. 10 april kl.12 - 18 med efterfølgende fest.

Reception:

• Tirsdag d. 13 kl. 16

Bestyrelsesseminar:

• Lørdag d. 22 maj – mandag d. 24 maj.
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6. Evt.

• Johanne og Mikkel træder af, det er en god ide at begynde at gyde jorden allerede nu, hvis man
er interesseret i at overtage en plads.

• STUDU holder fantastisk release party, med slide i baggrunden – derfor vil Nina gerne have bil-
leder.

• Invitation på tavle til invitation på torsdag da Ib holder tiltrædelses tale kl.15.15. På næste tirsdag
fratræder Henrik og holder fratrædelsesreception.

• AR møde d. 27 januar kl. 13 – 16.– sidste chance for at behandle uddannelsesreform.
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Bilag 1: Orienteringer

Formandskabet

I de seneste uger er Morten blevet sat ind i regnskab og bogføring, og vil fra bestyrelsesmødet fungere
som ansvarlig for økonomien, såfremt bestyrelsen accepterer overdragelsen. Vi har lavet en uformel
aftale om at Morten kan mail’e spørgsmål til Johanne, hvis det bliver nødvendigt. Sammen med over-
dragelsen af økonomien, erMorten blevet briefet om arbejdet i formandskabet, og har i den forbindelse
indstillet sin karriere i NNIT, så der er tid til fokusere på den nye post. DaMorten træder ind i formand-
skabet, vil hans indsats i AR-sammenhæng ske på lige fodmed det øvrige formandskab, og han er derfor
heller ikke kandidat til suppleantpladsen i AR.

Derudover har formandskabet brugt januar måned på at starte op igen efter ferien; vi har holdt et
ganske positivt møde med Ib, hvor vi bl.a. har diskuteret uddannelsesreform og studenterhus. Toke
sidder i ansættelsesudvalget for den nye prorektor, som skal findes i løbet af februar. Endelig er vi ved
at ansætte en rekrutteringsmedarbejder, som vi forhåbentlig kan præsentere på mødet på tirsdag.

Universitetspolitisk udvalg

I Akademisk Råd

Siden sidste møde i Studenterrådets Bestyrelse har et enkelt møde i Akademisk Råd været afholdt. På
mødet nåede vi at diskutere, om der skulle oprettes et økonomisk udvalg under AR.

Studenterrådet har siden februar arbejdet for oprettelsen af et Økonomisk Udvalg. Dette har dels været
for at få indsigt i processenbag budgetlægningenpåRUCog for at få yderligere indflydelse på den. Indtil
videre har vi prioriteret valgkampsløfter eller også har dagsordenerne været så pakkede, at det ingen
mening ville give at foreslå det.

Nu har der imidlertid været så meget debat om økonomien på RUC, at det under forrige møde blev
foreslået at vi skulle diskutere en genopretning af udvalget. På trods af Universitetsdirektøren (noget
heftige) argumentation imod udvalget var det kun to medlemmer af AR på VIP-siden der talte imod et
udvalg. Næste års AR skal diskutere kommissoriet for udvalget.

Derudover blev en masse punkter udskudt. Herunder var en debat om stress på RUC, som er bragt
op i forlængelse af Arbejdstilsynets underkendelse af arbejdsmiljøet på hele to af RUC’s institutter.
Især har det vakt røre, at Universitetsdirektøren har meldt ud i pressen, at det er et ’ledelsesmæssigt
problem’. Hvem i ledelsen han peger fingre af, og om det er ham selv, vil formentlig stå klart efter
næste Akademisk Råds møde.

Derudover er der stillet forslag om oprettelsen af en arbejdsgruppe, som skal revidere vedtægten med
henblik på en anden VIP-sammensætning. Det er foreslået, at sammensætningen (i stedet for at tælle
to repræsentanter fra hvert hovedområde) skal afspejle institutternes størrelse. Således vil HUM/SAM
få en repræsentant mere, NAT vil bevare deres antal og HUM-TEK/NAT-SAMmister hver en repræsen-
tant.
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Internt i Gruppen

I øvrigt er valget på RUC overstået, hvilket Universitetspolitisk Udvalg skal omstille sig efter. Således
vil Anders Berner og Lena Scotte træde ud af udvalget som faste medlemmer og Morten Brandrup vil
indtræde i kraft af hans nyvundne status af næstformand. Rikke Rytter og Lasse Blomhøj er nyvalgte
AR-medlemmer, hvorfor de træder ind i udvalget som faste medlemmer. Kirstine Fabricius og Torben
Holm vil fremover sidde i udvalget som medlemmer af universitetsbestyrelsen. På mødet den 18/1 vil
man beslutte en fremtidig arbejdsmetode og i øvrigt hvem der skal være formand for gruppen.

Endeligt har der været lidt usikkerhed om mandaterne. Morten Brandrup har, fordi han er økonomi-
ansvarlig, ikke til sinds at deltage som AR-medlem og Ena Wulff er ikke sikker på, at hun vil fortsætte
på RUC. Derfor vil vi indkonstituere Emilie Beglaubter og Kasper Bjering Petersen som suppleanter til
AR.

Rusudvalget

Rusformandskabet har valgt deres lakajhold, som består af:

Navn Ansvarspost
Mikkel Vallentin bil + bar
Thomas Aarup Larsen international + sangbog
Theis Lykkegaard bar
Rasmus Hylleberg program + Marbjerg Mark
Anna Brinch rustur
Anne Cathrine Schjøtt økonomi + maskot + velkomstbrev
Emilie Beglaubter program
Ronja Windfeld økonomi
Ask Lehrmann international

Der afholdes rusinfo d. 19 februar og Russeminar 1 d. 8-11 april. Derudover er der lagt en foreløbig plan
for rusudvalgsmøder som følger:

26. februar Generel vision for rusvejledningen + diskussion af, hvem der skal være rusvejledere
26. marts Rusvejlederuddannelsen + implementering af internationale i rusvejledningen
23. april De aktives roller + sammensætning af rusgrupper
28. maj Rustur + M/K-bar + BW

Med undtagelse af det første møde er hverken datoer eller temaer helt fastlagte. De vil blive taget op
på et lakajmøde og fastlagt hurtigst muligt, så der er tid til at promovere udvalget og møderne.

STUDU

Vi arbejder på flere ting for tiden: 1) Release Party for forårets program, 2) PR kampagne, 3) STUDU
CAMP og 4) Forårets program
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Release Party

For at gøre de studerende opmærksom på, at der er noget, der hedder STUDU, har vi valgt at holde et
Release Party (en reception) for forårets program. Det løber af staben fredag d. 12. februar kl. 15 til 18
(det officielle program strækker sig kun til kl. 16).

Vi har inviteret en række gæster til at komme og sige et par ord om, hvorfor det er vigtigt, atman enga-
gerer sig i sin hverdag: det vil sige, hvorfor det er vigtigt at være studienævnsrepræsentant. Foreløbigt
kommer Johanne Schmidt Nielsen (tidligere RUC’er nuværende medlem af folketinget for Enhedsli-
sten), Emilie Turunen (tidligere RUC’er, nuværende medlem af Europaparlamentet for SF), forkvinden
for DJØF stud. og forhåbentlig vores rektor Ib Poulsen. Derudover kommer der til at være lidt at spise,
øl og champagne og en DJ.

Vi håber meget, at I vil komme og bakke op om arrangementet!

PR kampagne

Vi arbejder på at få en artikel i Hippocampus og en i RUCnyt. Vi har fået lavet en masse plakater og
flyers, der skal op og hænge på RUC. Desuden regner vi med at købe reklame plads i Hippocampus.

STUDU CAMP

Programmet er ved at være på plads og vi er ved at have fundet en location i København. Mere info
følger

Forårets program

Er færdigt og vil blive præsenteret d. 12. februar.

Landspolitisk udvalg

Ny politisk ledelse

DSF’s nye ledelse er trådt til, dog har Marchen som blev valgt til Levevilkårsordfører, valgt at trække
sig fra posten, hvilket betyder at der er udskrevet suppleringsvalg til posten. Som i nok ved er Johanne
opstillet og vi bakker hende op som kandidat. P.t er Johanne den eneste kandidat.
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Midlertidig konstituering i LPU

Da Johanne formentlig kommer i den politiske ledelse, kan hun ikke samtidig repræsentere RUC i UPU.
Samtidig har Kristine Bak valgt at trække sig som suppleant for UPU.

Det betyder at landspolitisk gruppe har måttet indstille nye repræsentanter (se særskilt indstilling i
bilag 3).

På det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vil vi konstituere Landspolitisk Ud-
valg endnu engang, med et års varighed.

I forbindelse med denne ændring har LPU besluttet at foretage en evaluering af vores arbejde og vi vil
efterfølgende gerne inddrage bestyrelsen i en diskussion om hvordan vi optimere og gøre relationerne
mellem Studenterrådet og DSF endnu bedre.

I den kommende tid er det særligt ungdomsarbejdsløshed som er i fokus hos DSF, og fra RUC deltager
Kasper Bjering og Laurids. Hvis man er særligt interesseret i at arbejde med arbejdsløshed, så kontakt
os endelig.

Som altid er LPU møderne åbne og alle er meget velkomne til at deltage. Næste møde er 26.januar
kl.12.30 på RUC.

RUC’ers by Choice

RUC’ers by Choice-koordinationsgruppen har holdt møde 4. januar, hvor der bl.a. blev gjort status for
forårets arrangementer:

• Budget er lagt for forårsfestivalen. – Godkendt af Koordinationsgruppen.

• MGP mangler stadig budget. – de arbejder på det.

• MGP: 2 fra Bikstok røgsystem kommer og laver DJ og måske også laver dommer.

• MGP: Der kigges pt på Asian sensation.

• Økonomisk skal der rodes med noget kortbetalingsmuligheder for arr.grupperne.

Derudover blev der diskuteret formen for sjatfester:

• Appelere til arrangørerne om at det måske ikke skal være ”bare dødsdruk”.

• Snakke økonomi med arrangørerne i forhold til sjatfesterne.

• Skabe sparring og vejledning evt igennem møder med koordinationsgruppen frem for styring.
Arr. Skal selv kunne bestemme, men det vil være en god ide at hjælpe demmed det økonomiske
og arrangementet så de kommer i den rigtige retning.

• Økonomi: det stiles imod et budget på omkring 5k til sjatfesten, med hovedvægt på mad, ar-
rangement, oppyntning mm. Og mindre fokus på sprut da det jo er resterne der skal bruges til
sjatfesten. Skabes der overskud fra de to fester kan budgettet redefineres.
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Bilag 2: Udvalgsbudgetter

STUDU

STUDU har indstillet dels et udvalgsbudget, og dels et budget for STUDU camp.

Udvalgsbudget

Organisering af fagudvalg 20.000 kr.
PR kampagne 10.000 kr.
Layouter 5.000 kr.
Release party 4.000 kr.
Forårets arrangementer 10.000 kr.
Efterårets arrangementer 11.000 kr.
Overførsel til 2011 10.000 kr.
I alt 70.000 kr.

Budget for STUDU Camp

Budgetstørrelse: 50.000 kr.

Lokaler og indkvartering 10.000 kr.
Eksterne oplægsholdere 15.000 kr.
Forplejning 5.000 kr.
Materiale 5.000 kr.
PR 5.000 kr.
Diverse 10.000 kr.
I alt 50.000 kr.

Universitetspolitisk udvalg

Universitetspolitisk udvalg indstiller at vedtagelsen af et budget udskydes, så den nyvalgt universi-
tetspolitiske gruppe kan få mulighed for at lægge det når de har konstitueret sig selv i februar.

Da budgettet er af så begrænset størrelse (5.000 kr.), indstiller formandskabet at bestyrelsen bemyndi-
ger formandskabet til at godkende budgettet når det foreligger i februar.

Kampagneudvalget

Budgetstørrelse: 10.000 kr.
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Forårskampagne
Materialer & layout 3.000 kr.
Mødeafholdelse 1.000 kr.
Diverse 1.000 kr.
Forårskampagne
Materialer & layout 3.000 kr.
Mødeafholdelse 1.000 kr.
Diverse 1.000 kr.
I alt 10.000 kr.

FANE

Budgetstørrelse: 60.000 kr. + 10.000 kr. overført fra 2009 (hvis vi ikke overfører dem til udvalget skal
vi betale dem tilbage til DM og Djøf, derfor indstilles det at der gøres en undtagelse for reglen om at
overføre dem til næste år).
Kurser
Studieteknik kr 3.000,00
Problemorienteret projektarbejde kr 4.000,00
Gruppedynamik kr 4.000,00
Rapportskrivning*2 kr 6.000,00
plus andre kr 10.000,00
Andre arrangementer
Diverse arrangementer kr 10.000,00
Div

kr 2.000,00
Forplejning:
Kurser: kr 4.000,00
Udvalg kr 2.000,00
Annoncering:
HippoCampus kr 10.000,00
Plakater/foldere kr 3.000,00
Lay-out kr 2.000,00
I alt kr 60.000,00

RUC’ers by Choice

Budgetstørrelse: 100.000 kr.
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Julefest/Foreningsfest 15.000 kr.
T-shirts 8.000 kr.
MGP 48.000 kr.
Forårsfest 10.000 kr.
Kapsejlads 15.000 kr.
Diverse 4.000 kr.
I alt 100.000 kr.

Rusudvalget

Budgetstørrelse: 920.500 kr. For rusudvalget er der tale om et første udkast til et meget overordnet
budget, da rusformandskabet først lige er gået i gangmed arbejdet, og den detaljerede budgetudmønt-
ning kommer til at foregår i samarbejde med lakajerne hen over foråret. Bestyrelsen bliver forelagt et
endeligt budget på et kommende møde.

Rusture 775.000 kr.
Rusvejlederuddannelse 77.500 kr.
Diverse 68.000 kr.
I alt 920.500 kr.

Valgudvalg

Da valgudvalget ikke er nedsat endnu, og ikke begynder deres arbejde foreløbigt, indstilles det at be-
styrelsen venter med at godkende et budget for valgudvalget indtil senere på året.
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Bilag 3: Procedure for etablering af ny hjemmeside

Vi har pr 1. februar opsagt vores hjemmesideabonnement hos Tiger Media, da det koster 12.000 kr. om
året alene i abonnement. Hertil kommer en temmelig høj timepris for at få foretaget ændringer, fx i
forbindelse med studiestart. Endelig er vores nuværende hjemmeside meget begrænset i sin funktio-
nalitet; som eksempel kan nævnes at der ikke er nogen måde at matche indbetalinger på vores konto
fra kortindbetalinger til personer på hjemmesiden.

Da vi for tidenhar kompetence til at varetage administration af enhjemmeside i vores bestyrelse (i form
af to datalogistuderende, Morten og Toke), er det nærliggende at vi selv foretager administrationen.

Formandskabet indstiller derfor at vi som erstatning for vores nuværende hjemmeside indfører en
ny hjemmeside baseret på open source-systemet Drupal. At siden er baseret på et kendt open source-
system gør at det senere vil væremuligt at købe support og udvikling på den, uden at være bundet til et
enkelt firma. Samtidig indstiller vi at hjemmesiden hostes på Tokes server (med mulighed for at flytte
den senere), da det sikrer en grad af teknisk fleksibilitet som det er kostbart at erhverve andetsteds.
Sekundære omkostninger (såsom certifikater, betalingsgateway mv) afholdes af Studenterrådet.
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Bilag 4: Indstillinger

Økonomiansvarlig

Da Johanne, som det er bestyrelsen bekendt, har trukket sig som økonomiansvarlig for at hellige sig
posten som levevilkårsordfører i DSF, skal bestyrelsen iflg. vedtægternes §14 stk 4 konstituere en ny
økonomiansvarlig fra sin midte.

Morten Brandrup har tidligere meddelt sit kandidatur til posten ved næste generalforsamling. For-
mandskabet indstiller at Morten konstitueres som ny økonomiansvarlig indtil generalforsamlingen i
april.

Landspolitisk gruppe

Landspolitisk grupper indstiller til Bestyrelsen at Kasper Bjering Petersen overtager posten som UPU-
repræsentant, mens Casper Christiansen overtager posten som suppleant og at Laurids Hovgaard over-
tager posten som landspolitisk koordinator.

Det vil betyde at vores repræsentanter i DSF bliver følgende:

UPU: Repr. Kasper Bjering Petersen
Suppl: Casper Christiansen

LU: Rep. Laurids Hovgaard
Suppl. Astrid Østergaard Andersen

Bogladens bestyrelse

Studenterrådet indstiller studenterrepræsentanter til bogladens bestyrelse, hvor de bl.a. deltager i ud-
delingen af bogladens støttemidler. Der sidder en studenterrepræsentant for hvert af de “gamle” ho-
vedområder (HUM, SAM, NAT). Da Christine, som sidder der for HUM-området, har trukket sig skal vi
indstille en ny repræsentant. Da der pt. ikke foreligger nogen kandidater, indstiller formandskabet at
bestyrelsen giver formandskabet mandat til at udpege en kandidat når vi har fundet en.
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