Bestyrelsesmøde
10. august 2010 kl 16-20 på RUC
Dagsorden og bilag, 7. august 2010
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Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Dagsorden
1. Formalia

16:00 - 16:10

a) Valg af dirigent og referent

c) Revision af forretningsorden (bilag 1)

b) Optælling af stemmeberettigede

d) Godkendelse af dagsorden

2. Orienteringer

16:10 - 16:20

3. Efterårets SU-kampagne

Bilag 2

16:20 - 17:20

Mikkel Zeuthen fra DSF kommer og fortæller om efterårets SU-kampagne. Efterfølgende diskussion.

PAUSE 5 min
4. Diskussion af UB-honorar

Bilag 3

17:25 - 17:50

Diskussion af hvordan vi bedst muligt bruger de penge vi får for at have repræsentanter siddende i universitetsbestyrelsen.

5. Valg af ny repræsentant i RUC’ers by Choice

17:50 - 17:55

Toke trækker sig fra RUC’ers by Choice-udvalget. Valg af ny repræsentant til at erstatte ham.

6. Møde– og semesterplan

17:55 - 18:10

Præsentation af efterårssemestrets aktiviteter, og mødeplan frem til generalforsamlingen. Husk kalender!

7. Planlægningsworkshop

18:10 - 19:00

Workshop hvor udvalgene kan få mulighed for at planlægge aktiviteter i efterårssemestret, snakke sammen og bruge nogle af de værktøjer vi blev introduceret til på bestyrelsesseminaret.

8. Middag med lakajerne

19:00 - ??

Rusvejledningen er i gang og lakajer og rusformænd er flyttet ind på Studenterrådet. Vi spiser middag
sammen med dem, og derefter tager de der har lyst med til rusvejlederfest.
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Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden
Det foreslås at revidere forretningsordenen så den i paragraf 13 bemyndiger et flertal i bestyrelsen på
2/3 at lukke et bestyrelsesmøde med følgende formulering:
”Alle studerende på RUC har taleret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan med 2/3-flertal lukke
talerlisten for tilhørere. Ved personsager er mødet lukket for alle andre end de stemmeberettigede
samt for sagen relevante personer. Ved personsager skal de(n) implicerede have forudgående kendskab
og mulighed for at tage til genmæle under behandlingen af punktet”
For at sikre retssikkerheden internt i Studenterrådet organisation og bestyrelse administreres bestemmelsen ud fra følgende principper. Principperne forholder sig udelukkende til sætningen markeret
med fed.
• Skal et punkt lukkes for tilhørere kræver det, at et emne er af så vital politisk eller strategisk
karakter for Studenterrådet, at tilstedeværelsen af tilhørere kan skade Studenterrådet som organisation.
• Det er Studenterrådets bestyrelse der beslutter, om et emne er af så vital politisk eller strategisk
betydning, at det er hensigtsmæssig at lukke punktet for tilhørere.
• Ønsker et medlem af Studenterrådets bestyrelse at lukke et eller flere punkter på en dagsorden
for tilhørere rettes der forud for mødet henvendelse til et eller flere medlemmer af Studenterrådets formandskab.
• Studenterrådets formandskab giver indstilling til bestyrelsen om hvorvidt et punkt skal lukkes
for tilhørere eller ej.
• Studenterrådets formandskab indgiver en begrundet indstilling til Studenterrådets bestyrelse
ved første udsending af bilagsmateriale.
• Besluttes at lukke et eller flere punkter for tilhørere udleveres evt. bilagsmateriale skriftligt i
nummererede kopier ved punktets start.
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Bilag 2: Efterårets SU-kampagne
Efterår 2010 - de unge tager over!
I foråret lancerede regeringen, DF og Liberal Alliance en genopretningspakke for at redde dansk økonomi ud af finanskrisen. Men i stedet for at investere i fremtiden skar de hårdt ned på stort set alle der
skaber vækst i samfundet, fx universiteterne. Derfor lavede elev- og studenterbevægelsen en uddannelsesdemonstration op til fagbevægelsens demonstration.
Dele af genopretningspakken blev vedtaget med det samme, mens resten skal vedtages i finansloven
til efteråret. Og der er også risiko for flere nedskæringer med finansloven. Derfor arbejder vi sammen
med elev- og studenterbevægelsen samt den unge fagbevægelse, for at slå fast at politikerne ikke på
en gang kan sige at os unge skal bære ansvaret for fremtidens økonomi og velfærd, løse finanskrisen
mm, samtidig med at de skærer ned på uddannelse og SU og i det hele taget presser os på studietider
og giver os dårligere vilkår, fx hvis vi bliver arbejdsløse. Vi vil som ungdom slå fast over efteråret, at
politikerne bliver nødt til at lægge stilen om.
Desuden skal der til efteråret vedtages en SU-reform til at få studerende hurtigere igennem studiet.
Vi ved endnu ikke præcist hvad den skal indeholde, men den kommer næppe til at forbedre SU’en.
SU-styrelsen regner nu på nogle forskellige modeller. En af dem er at lægge kandidatdelen om til lån.
Ifølge Dagbladet Information vil regeringen gerne fjerne et eller to års SU, fordi de tror at det vil gøre
os hurtige.
I DSF vil vi gøre alt hvad vi kan for at forhindre forringelse af SU’en. Vi har lavet en undersøgelse af
SU’en, som vi nu turnerer med til de politiske partier, og diskuterer med dem, hvordan SU påvirker
studerende og hvor vigtig den er for os. Vi har gennem sommeren udnyttet agurketiden i pressen til at
sætte fokus på SU’en. Men det er ikke sikkert det er nok. Derfor vil vi få hårdt brug for de studerende
i hele landet til at vise politikerne, at de bliver nødt til at tænke langsigtet og investere i ungdommen.
Mere konkret kommer vi sandsynligvis til at sige at de skal holde nallerne fra SU’en og investere i
uddannelse.
Som noget nyt vil vi forsøge at skabe regionale netværk. Her mødes elever, studerende og unge faglige
for at diskutere modkrav og løsninger på de aktuelle problemer vi møder som unge i dag. I slutningen
af september holder vi et stort topmøde, hvor vi mødes på tværs af landet og ser hvad folk er kommet
frem til og diskuterer hvad vi vil gøre.
Al aktivitet har stor betydning. Både lokalt på RUC og i regionale netværk. Fra DSF vil vi selvfølgelig
gerne hjælpe med presse, oplæg etc. Magnus Pedersen fra bestyrelsen er DSF’s mand i koordineringen
af aktiviteter i netværk. Han er god at kontakte for mere info.
Håber I er klar til at give den fuld skrue. Det bliver et supervigtigt efterår og vi har brug for alle gode
kræfter. God kamp og på gensyn!
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Bilag 3: UB-honorar
I aftalen mellem Studenterrådet og RUC om tilskud til Studenterrådets drift 20101 er der fastsat et beløb
på kr. 110.000, der tilfalder Studenterrådet eftersom begge studenterrepræsentanter i universitetsbestyrelsen er fra Studenterrådet. Dette beløb udbetales for nuværende af Studenterrådet direkte som
honorar til de to repræsentanter fordelt lige og over året.
Det er imidlertid op til Studenterrådets bestyrelse at træffe afgørelse om hvorvidt bevillingen fra RUC
skal tilfalde UB-repræsentanterne direkte, eller indgå i Studenterrådets økonomi på anden vis. Pengene er altså ikke øremærkede fra RUC’s side. Det samme gælder i øvrigt bevilling 2010-003 som gælder
kompensation for arbejdet i Akademisk Råd. Denne bevilling indgår i et udvalgsbudget - nemlig Universitetspolitisk udvalg. Bestyrelsen har ved tidligere lejligheder efterspurgt at diskutere honoraret på
et tidspunkt hvor der ikke allerede var valgt kandidater til universitetsbestyrelsen. Derfor er punktet
på dagsordenen nu.
Formandskabet anser det for hensigtsmæssigt at prioritere midlerne anderledes, for således at tilføre
nogle midler til andre konkrete politiske aktiviteter, som vi ser et potentiale for at stimulere gennem
universitetspolitisk udvalg.
Formandskabet og UB-repræsentanterne har diskuteret størrelsen af det udbetalte honorar og vi indstiller i fællesskab til bestyrelsen at det fra næste valgperiode (dvs. pr. 1. februar) sænkes til 27.500 kr. om
året pr. person, eller halvdelen af det nuværende niveau.
Den endelige beslutning om hvordan de resterende 55.000 kr. disponeres skal ikke tages nu, men hører
med til budgetlægningen for 2011.
Der vil på mødet være tid til uddybende spørgsmål og diskussion af indstillingen.

1

Den aftale der beskriver retningslinjerne for hvordan RUC yder tilskud til Studenterrådet og politisk arbejdende organisationer i helhed på RUC.
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