
Studenterrådet ved Roskilde Universitet

23. marts 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. marts 2010

1. Formalia

Til stede

Stemmeberettigede:NinaRasmussen, LauridsHovgaard, TorbenHolm,Kirstine Fabricius,MagneVils-
hammer, Victoria Vest, Morten Brandrup, Mikkel Schwab, Toke Høiland-Jørgensen.

Øvrige: Lasse Blomhøj, Bjørn Ekstrøm, Sidsel Bang-Jensen, Ask Gudmundsen,Michael Frederiksen, Rik-
ke Rytter Mølsted, Sofie Nüchel Heggenhougen, Jakob Hansen, Casper Christiansen, Kasper Bjerring
Petersen

Toke er valg som dirigent, Kristin som referent.

Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Rettelse til den efterfølgende debat ved strategipunktet: Studenterrådets bestyrelse og universitetsbe-
styrelsen bliver blandet sammen.

Referatet ellers godkendt.

2. Orienteringer

Skriftlige: sidste gang blev der efterspurgt en orientering om sekretariatet – den kommer mundtligt.

Forslag somSR’s bestyrelse vil sende ud til Generalforsamling bliver sendt imorgen,men folk kan kigge
på dem i pausen. De ting der var uenighed omkring bliver ikke stillet.
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Mundtlige orienteringer

Nina Rasmussen er blevet projektansat til strategikonference den 6. og 7. maj.

Beløbet fra AR er blevet forstørret og dermed skal det blevet besluttet at der skal ansættes en kommu-
nikationsmedarbejder.

Basisorganisatorer er ved at finde deres fodfæste og de er ved at planlægge et udvalg til det under
bestyrelsen. De vil have skabt en visuel identitet.

STUDU og rekruttering går også godt.

Universitetsbestyrelsesrepræsentanterne orienterede om strategiarbejdet I universitetsbestyrelsen.

Stillingsopslag er blevet sendt ud for årets koordinator for beretningsweekend.

Formandskabet: arbejdet bærer præg af at de sidder i udd.reformsudvalg. I juni måned blir hele uddre-
formen vedtaget. Det har de lavet + forberedt dette bestryrelsesmøde og generalforsamling.

Der bliver opfordret til at sr’s hjemmeside ikke blir ignoreret – nogle nyheder om hvad man laver, osv.

3. Strategiske fokuspunkter

Prioritering af fokuspunkter for RUCs strategi.

Sidste gang blev RUCs strategi diskuteret, hvor der kom punkter frem om hvad bestyrelsen mener er
vigtigt at fokusere på i strategiarbejdet.

Man skal mandatafklare ifht. Det arbejde Nina laver og det der bliver lavet i andre fora.

Bestyrelsen har prioriteret følgende seks strategipunkter:

• Det problemorienteret projektarbejde i grupper.

• Studiemiljø

• Tværfaglighed

• Det reflekterede studievalg

• Det eksperimentelle uni

• Branding. Gør det klart for RUC’ere hvad de kan og klart for omverdenen hvad RUC kan.

Universitetspolitisk gruppeog formandskabet arbejder videremedat uddybeogoperationalisere punk-
terne.
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4. Beretning 2009

Diskussion af udkast til beretning til generalforsamlingen.

Beretningen blev vedtaget med følgende ændringer:

• Det skal tilføjes en passage om det landspolitiske arbejde.

• STUDU er kommet op at køre og det kunne være fedt at have med i det politiske. Studerendes
politik.

• Valgkampsløftet 2009 om bevaring af NAT mangler.

• Der skal tilføje en indledning med hvad der sker på landsplan – hvordan står det til?

5. Handlingsplan og politisk program 2010

Diskussion af udkast til handlingsplan og politisk program.

Udkastet til handlingsplan blev vedtaget med følgende ændringer:

• Man bør have strategiarbejdet for 2010-2015 med og at det er noget man vil prioritere.

• De landspolitiske mål: hvis der skal kæmpes nogle af disse kampe såsom gratis udd. og mod
nedskæringer, etc., så skal der arbejdes formidling af emnerne også. Der står at der skal reage-
res på økonomiske nedskæringer - man skal tænke i en evt. kampagne (national) samtidig med
alle de andre aktiviteter som bliver lavet i semesterstartsperioden. Det skal tænkes ind i hele
handlingsplanen så det ikke blir nedprioriteret.

• De universitetspolitiske mål skal uddybes.

• Under organisatoriske mål: der skal være en længere indledning + hvordan er vores mål for at
være uomgængelige – hvordan gør vi det rent organisatorisk?

• Faglighed kunne i lige så høj grad være poitisk.

• Der skal stå at man vil fortsætte det gode arbejde i DSF.

• Området med faglighed og fagkritik: de forskellige netværk skal opsøges og få tilbud om samar-
bejde og hjælp hvor det er relevant.

• Man skal arbejdemed at organisationenblivermere gennemskuelig. Der skal dokumenteres hvad
det er vi går og laver og hvordan, så det også bliver nemmere at inddrage nye og at overdrage
arbejdet.

• Studenterrådet skal arbejde mere systematisk med politikudvikling. Fedt at få lavet et værdi-
grundlag eller noget som folk kan forholde sig til – nogle politikpapirer. Det skal skrives ind at
AR skal facilitere politiske disk., osv.
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• Der skal udarbejdes et årshjul for bestyrelsens arbejde.

• Der skal udvikles et politisk minimumsprogram hvori vi vil få nedskrevet en politik på vores
kerneområder.

6. Rusformandskabets vision for rusvejledningen

Rusformandskabet præsenterer deres vision for årets rusvejledning. Vil gerne have en rusvejledning
fer er åben, mangfoldig og rummelig.

Åbne møder i rusudvalget. Fællesskab, rummelighed, balance mellem det seriøse og det sjove.

Russeminar 1 løber af staben i april: lægge vægt på evaluering eller erfaringsudveksling – workshops
med udgangspunkt i det der skete natten før. Teambuilding og lege, taleteknikkursus udviklet til 3-
timers kursus hvor der er lagt mere op til aktiv deltagelse.

Historieværksted: tager udgangspunkt i historiefortælling fra folk der før har haft tilknytning til Stu-
denterrådet og rusvejledningen. Workshop om hvordan rusvejledere kan udvikle deres kompetencer
inden for innovation, osv.

Workshop: politikker, god stil, dårlig stil, selvrefleksion.

Rustursbetalingen er sat ned fra 650 kr til 550 kr.

Kommende arrangementer:

• 24. april: rusvejledernes landstræf – initiativ af DSF

• 7. maj: ruskaffe

• 5. juni: russeminar 2.

• 9. august - 5. sept: rusvejledningen

• Tors.: rusudvalgsmøde

Rusudvalgsmøderne er åbne for alle!

Der vil blive lagt meget vægt på pilotprojektet i rusvejledningen. Forslag til projektgruppe om hvad
det er for nogle mennesker der er aktive?

Man kan gøre noget aktivt når folkmelder sig ind i Studenterrådet – hvad er der afmuligheder på RUC?

Kan Studenterrådet lave en fest for de nye studerende – kapsejlads, politisk/fagligt indtryk.

7. Politikkonference forår 2010

Nedsættelse af delegation og fastsættelse af mandat til DSFs politikkonference forår 2010, 16.-18. april.
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Der bliver holdt åbent møde den 31. marts (17-19) hvor der kan tales mere konkret om de papirer som
der skal stemmes omkring.

Bestyrelsen godkender landspolitisk gruppes indstilling til mandat, med den tilføjelse at vores delega-
tion stemmer ens ved alle afstemninger.

Delegationen sammensættes således:

Delegationsleder: Laurids Hovgaard

Delegerede

• Astrid Østergaard

• Bjørn Ekstrøm

• Casper Christiansen

• Kirstine Fabricius

• Morten Brandrup

• Sidsel Bang-Jensen

• Torben Holm

8. Budgetkorrektioner

Korrektion af Studenterrådets budget

Indstillingen til budgetkorrektion er vedtaget. Universitetspolitisk udvalg indstiller et nye udvalgs-
budget til næste bestyrelsesmøde.

FANEs reviderede udvalgsbudget

Det reviderede udvalgsbudget er vedtaget. Dog rettes “plus andre” til “endnu ikke planlagte arrange-
menter” og “diverse arrangementer” rettes til “andre arrangementer”.

Rusudvalgets udvalgsbudget

Rusudvalgets udvalgsbudget blev godkendt.
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9. Evt.

• Der er generalforsamling om to uger – alle opfordres til at deltage.

• Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 4. maj.

• Reception goddag til nye bestyrelse: torsdag den 22 april.

• Hippocampus vil gerne have indspark til ting at skrive om. Skriv eller ring med ideer.

• Magne og Morten køber ind til næste møde.

• 885 mill. kr. er blevet postet i KU af det private erhvervsliv (forskning i livstilssygdomme). Hold
jer orienteret – det kommer formentlig til at være afgørende ifht. offentlige investering i udd.

• På onsdag er der UDDU møde om udd.reformen fra kl. 13-16 i teorirum 01.

• Uforpligtende møde om forslag til uddannelse i kønsstudier onsdag 14-17 bygn. 27.

• Møder mv skal gerne i kalenderen på Studenterrådets hjemmeside og indkaldes via mail.

• Hvis nogen har lyst til at komme med ideer eller tage med til møder om strategikonference, så
kontakt Nina.
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