
Studenterrådet ved Roskilde Universitet

19. januar 2010

Referat SR Bestyrelsesmøde den 19-01-10 kl. 16.00-20-00

1. Formalia

a) Dirigent: Toke
Referent: Kristin

b)Stemmeberettigede:
Til stede: Anders Berner, Magne Vilshammer , Lena Scotte, Nina Rasmussen, Laurids Hovgaard, Torben
Holm, Morten Brandrup, Toke Høiland-Jørgensen, Johanne Skriver (senere).

Fraværende med afbud: Mikkel Schwab, Victoria Vest.

c) Dagsordenen blev godkendt.

d) ændring:

• Side 5 imateriale til dettemøde: under udvalgsbudgetter skal der i stedet for ”hele rusvejlederens
budget” stå ”rusvejledningens budget”. - Under evt.: der skal ikke stå Henrik holder reception,
men Henning.

• Side 7: reception – hvilken måned? (april)

• Side 6: der står vi opsiger taxamedia – der skal stå Tigermedia

• Generalforsamling flyttet til tirsdag den 8. marts

• Der skal findes ny dato for bestyrelsesseminar der ikke kolliderer med folks afleveringer.

• Torben vil gerne have ændret noget i budgettet: vil gerne diskutere rusformandskabets ansæt-
telsesforhold – skal de lønnes eller honoreres?

2. Orienteringer

• Klaus Gamst er blevet ansat som rekrutteringsmedarbejder pr. 1. feb. og året ud.

• Kampagneudvalget er blevet mindre. Kun Laurids er aktiv og opfordrer til at andre kommer til
ham hvis man er interesseret i arbejdet. Vil gerne have udvalget op at køre igen...

• Universitetspolitisk udvalg: ny formand. Magne fra 1. feb. Ifht. bestyrelsen betyder det at Magne
sidder på dobbeltmandat og derfor er man en mindre i bestyrelsen (kan ikke stemme 2 gange).
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• Udd.reformen: der er kommmet fint forslag til tre årigt husstruktur, tættere campus med bedre
organisering, nedlægning af k-husene. Der bliver holdt to møder mere og det afleveres så til
andre grupper som nedsættes for at arbejde videre med det. Det logistikforslag der er kommet
er rigtig godt!

• Overlevering er sket til formanden for universitetsbestyrelsen

• Studu holder Release Party den 12. feb. Alle skal komme glade!

• Torben forslår at man inviterer (efter 26. marts) RUSudvalget til at komme og fortælle om deres
vision for Rusvejledningen.

3. Beslutninger i Bestyrelsen

• Det er mere kulturændringer end forretningsordenændringer der skal foregå.

• Vi skal blive bedre til at læse bilagende første gang så man kan kommentere i anden udsending.

• Toke vil prøve at spørge folk om de kan kommemed konkrete ændringer/eksempler hvis folk er
for ukonkrete når de kritiserer el.lign.

4. Evaluering af Valg

• Gode resultater – vi har da gjort noget rigtigt! Og vi havde meget høj valgdeltagelse!

Paroler

• Fungerede det med parolerne? (vi vil bevare nat, osv.): Ikke så gode, uklare, men måske er syn-
ligheden det vigtigste

• Godt med nat parolen

• Brug mere tid på at udforme parolerne

• Lave nogle der måske stiller spørgsmålstegn til folk

Materialer

• Hvordan var materialerne? + kommunikation (grafisk udtryk)

• Flot med mange farver, kunne godt have sagt at alle skulle have sort på

• Bedre tjek på fotografierne til næste år - bedre kvalitet
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• Diskussion om hvad udtrykket skal være...” vi vil gerne være ungt og friskt” eller...

• Man kan sagtens tænke udtryk og budskab sammen

• Fedt hvis hver person havde max tre linjer tilknyttet som gir en ide om hvad de går til valg på

• Der var citater i piecerne, men folk skal godkende det

SR kommunikation

• Rigtig godt at man stod og delte flyers ud og var villig til at tale om tingene

• Der skal laves videoer!

• Overvej hvordan man får kommunikationen til at gå begge veje – finde på nogle aktiviteter der
inddrager folk.

• Hvordan kan man få kvalitetstestet parolerne?

• Miljøovervejelser: skal man måske koncentrerer sig mere om det digitale?

• Til akademisk råd, uni bestyrelsen, osv. Kunneman lave en lille beskrivelse af hvad de forskellige
laver og hvorfor det er vigtigt.

• Man skullemåske sikre sig at der er nogle konkrete ting som folk kan kaste sig over hvis de bliver
aktive...

• Resten af året skal vi være mere synlige på politikdelen

• Hvad laver SR som man kan melde sig ind i?

SR vs. Frit forum

• Vi var meget bedre!

• Skal tage specifikke eksempler (såsom det at man hele tiden skal helt ud til ruc) og bruge det i
valgkampen.

• Frit forum stod i fredagsbaren – vi skal også inddrage medlemsorg.

• Frit forum: god ide med ”respekt for vores uddannelser!” – spille på følelser

Støttekandidater

• De skal inviteres til reception og stor ros!

• Godt at inddrage medlemsorganisationerne

• Bedre kommunikation omkring hvor mange der skal bruges og at man binder sig, osv.
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• Vigtigt få dem inddraget i tingene og at det ikke var de samme hele tiden

• Huske at invitere dem til evalueringsmøde hvor de får øl og kan komme med kritik

• Skal være bedre til at følge op på valg. Lav opfølgningsplakater med billeder af dem der er valgt
ind og ”vi sejrede og nu gør vi det her...”

• Listerne er irriterende at forklare og de er ikke særlige demokratiske. Overveje hvad man kan
gøre for at gøre det mere gennemskueligt og mere demokratisk.

Pers. Valgkampe

• Kan være vej til at vise at SR er forskellige og at det gør en forskel hvem man stemmer på

• Det skal koordineres bedre

• Alle kandidater skal føre personlig valgkamp og det skal være seriøst

• Det giver den enkelte vælger noget konkret at forholde sig til

• Der skal være retningslinjer for hvordan man gør det.

• Man må ikke få folk til at tro at der er en stor politisk forskel alt efter hvem man stemmer på –
fordi det er der ikke!

• Dette skal alt sammen diskuteres igen.

SR’s proces/arbejde

• Der lå for meget magt i valgkampsgruppen og der var for mange i den.

• Det skal diskuteres løbende i SR. Flere udøvende aktive og færre planlæggende aktive.

• Valget skal gennesyre alle SR’s arrangementer op til valget. Der skal være ansvarsplacering på
de forskellige arb.opgaver.

• En ansat skal løse nogle af de praktiske opgaver

• Der skal holdes brainstormingseminar/bestyrelsesmøde omkring valgkampen

• Valgkampen skal trækkes ud i tidsperspektiv og involvere hverdagsaktiviteterne

Evt.

• Der skal laves stemmebokse!

• Man skal blive ved med at arbejde med at have et godt forhold til Ruserne

• Man kan godt lave en opfølgningsplakat nu.

Studenterrådet ved Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Bygning 01
4000 Roskilde
studenterraadet@ruc.dk // studenterrådet.dk

Side 4 af 7



Studenterrådet ved Roskilde Universitet

5. Godkendelse af Udvalgsbudgetter

Formålet er at godkende budgetterne og dele dem ud så det er hele SR’s budget som det kommer til at
indgå i.

STUDU

Der skal sættes penge til side til 2011 pga. næste STUDU Camp. Godkendt

STUDU Camp: Godkendt

Universitetspolitiskudvalg

Venter med at godkende budgettet og formandskabet godkender det da det kun handler om 5000 kr.
Indstilling godkendt.

Kampagneudvalg

(hvis folk vil, kan der laves endnu en bogmesse ting) Godkendt

FANE

Hver org. skyder penge i og derfor bliver overskydende 10.000 overført til næste år.

Betinget godkendelse – 22.000 kr. div. skal udspecificeres.

RUCers by choice

Der skal sættes nogle helt klare retningslinjer for hvad det betyder at være aktiv på RUC og sætte bud-
getterne efter det. Diskussionen bliver taget mere grundigt op i komm.gruppen.

Godkendt

RUSudvalget

Rusturs betalinger er medtaget i budgettet.

Rusvejledningen er ikke så fremskredet endnu, og der kommermere detaljeret budget senere hen (det-
te er et meget forløbigt budget).
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Vi skal have info om hvad de uddanner rusvejlederne i, og hvad konsekvensen er af ikke at komme og
dermed ikke blive uddannet.

Godkendt under betingelse af mere detaljeret budget inden Russeminar 1.

Valgudvalget

Når det bliver nedsat og begynder at arbejde laver de et budget.

6. Beslutninger om Hjemmeside

• Der skal laves en IT strategi for hvilke muligheder der skal bruges.

• Godkendt.

7. Konstituering og Valg

• Morten er konstitureret som ny økonomiansvarlig for SR.

• Godkendelse af Landspolitisk gruppes indstilling af kandidater: Casper Christiansen, Kasper Bjer-
ring Petersen, Laurids Hougaard

• Bestyrelsen giver formandskabet mandat til at indstille en kandidat til Bogladens hovedbesty-
relse og lokalbestyrelse.

• Laurids, Torben og Bjørn indstiller til Økonomiudvalg og skal i den nærmeste fremtid komme
med indstilling til hvad deres opgave kommer til at være ifht. Revisorerne.

• Indsupplering af bestyrelsesmedlemmer: Mia Jo og Lærke har trukket sig og Magne sidder på
dobbeltmandat, så fra Feb. er der 8 i bestyrelsen og der mangler fire. Man trækker medlemmer
af SR ind som skal sidde med til ikke-lukkede møder. Godkendt.

8. Nedsættelse af Udvalg til Vedtægtsbehandling

Vedtægtsudvalg: Torben, Magne, Toke

9. Evt.

• Man hører ikke noget fra de underudvalg der er i RUCers by choice – heller ikke hvornår de
holder møder.
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• Kirstine + Nina mødes på fredag kl. 09.15 og igangsætter ”pimp din SR gang”.

• DSF Reception fredag kl. 15.00 for Johanne og Lena

• Godt møde, men runderne er lidt overflødige

• Hyggeligt – gode snacks!

• Godt med evalueringsrunde

• Godt flow og godt med gruppearbejde

• Skal stramme op sidst i mødet – less goof, ærgeligt at der ikke var mere tid til evaluering af valg

• Eksperimenteret med timingen – det har fungeret godt!

• Mere tid til at diskutere evalueringer.

• Bjørn vil gerne på mailingliste til bestyrelsesudsendinger

• Hvis der er nogen der er utilfreds med vedtægter så skriv til Magne, Toke eller Torben
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