
Studenterrådet ved Roskilde Universitet

14. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010

1. Efterårets SU-kampagne

Opfølgning på sidste mødes punkt om SU-kampagnen. Johanne Skriver fra DSF (og RUC) holder oplæg.
Efterfølgende diskussion.

Oplæg v/Johanne:

• Regering: fastfrys alle SU-indkomster, deraf blev SU-undersøgelsen lavet:

– 3 generelle ting om studerende:

* Rekord i studiearbejde

* Uafhængig af forældre - kun hver 4 får penge af forældre

* Vil helst ikke låne penge

– Interessante spørgsmål:

* Hvis man tager indtægter og udgifter giver det minus - altså bruger vi vores penge til
generelle udgifter ikke til sjov og ballade.

* Fleste kan ikke leve for SU alene

* Forudsætning for at tage uddannelse

* De studerende bliver hurtigere færdig

* Stadig mangel på unge som tager en uddannelse

– Reformen:

* Vi ved:

· Den kommer til efteråret

· Der skal findes 5 mia. fra SU og førtidspension

· De vil have de studerende hurtigt igennem

· SU er blevet storpolitik

– Kommissionerne:

* Velfærds - kandidat til lån

* Skatte - højst 4 års SU
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* Arbejdsmarked - højst 2 års pause, plus bestået første studieår; 10.00kr i bonus, hvis
ikke mister man 1 års SU.

– Andre forslag:

* Fastfryse

* Fleksibel SU

* Ingen SU til hjemmeboende

– Præmis 1: Akademikere for mere i lån:

* Vi er ikke villig til at låne - derfor ville vi arbejde, og dermed studere langsomt.

* Nogen vil droppe uddannelse pga. økonomien.

* Der er stor forskel på akademiker løn

– Præmis 2: De studerende kommer direkte ud på arbejdsmarked:

* De nyuddannede har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet

* Langsomme studerende kommer hurtigere på arbejde pga. deres større netværk.

– Præmis 4: Studerende kan let finde andre måder at finansiere studierne

– Præmis 3: Hurtige studerende kommer lige så hurtigt ud på arbejdsmarkedet som de lang-
somme:

* Samme som præmis 2

– Præmis 5:

* ”De største problemer er studie tider”

* Uddannelsernes kvalitet

* Barriere for unge

– DSF:

* SU-undersøgelse

* Pressearbejde (urban kampagne)

* Lobbyisme

* Mobilisering af studerende

* Klargøring

· Besøge alle basishusene

· I forbindelse med arrangementer - både sociale og faglige - bliver spredt ud i for-
skellige miljøer.
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* Aktivering

· Blokade

· SU er noget alle kan forholde sig til

· Presse-fokus

• Spørgsmål

– Fribeløb:

* Regering: Ideologisk set vil de nok gerne fjerne friløb, men de ved godt, at studerende
bliver langsommere hvis de får lov til at arbejde mere.

* S og SF: bonusser, som skal finansiere sig selv. Der forekommer dog stadig nogle huller.

2. Formalia

Valg af dirigent - Toke. Referent - Tine.

b) Optælling af stemme berettigede

I alt 13 stemmeberettigede:

• Ask Gudmundsen

• Astrid Østergaard

• Kirstine Marie Fabricius

• Laurids Hovgaard

• Magne Vilshammer

• Michael Tolentino Frederiksen

• Mikkel Schwab

• Morten Brandrup

• Nina Rasmussen

• Sidsel Gro Bang-Jensen

• Sofie Heggenhougen

• Therese Agerschou Heide

• Toke Høiland-Jørgensen
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Øvrige tilstedeværende:

• Camilla Bylling Lang

• Casper Christiansen

• Kasper Bjerring Petersen

• Klaus Gamst Hansen

• Lasse Blomhøj

• Pernille Høj

• Theis Lykkegaard

• Thomas Aarup Larsen

• Tine Irming Lindskrog

c) Godkendelse af dagsorden - vedtaget

3. Orienteringer

• Sekretariat: Ny ansat i sekretariatet: Cecilie Holt Rude. FUNE har været ude i alle huse og opstarte
fagudvalg. Mikkel Valentin og Ask er i fuld gang med FANE. Der er en plan for en masse kurser.
Mikkel Valentin er i gang med at lave et nyhedsbrev. Vi har fået et kæmpe optag på Nat - flot
Klaus!

• Universitetsbestyrelsen: Vi ansat en fantastisk kvindelig prorektor; Hanne Leth Andersen.

• Formandskab: IC vil gerne i gang med at lave nogle ting. Derudover er det blevet brugt en del
energi på RUStur. Har været i alle huse med workshop.

• Rusvejledning: Overordnet set er det gået rigtig godt. Ingen store kriser. Vi har lavet lidt om
i procedure; der bliver lavet evaluering i 3 omgange - 1) beretningslørdag, 2) ruslingene og 3)
sekretærerne og samarbejdet med rusvejlederne. Dette bliver taget med videre i nogle målsæt-
ningsworkshops, som skal være grundlag for rusvejledning ’11. Denne målsætning skal godken-
des af bestyrelsen og derefter videre på BW.

• Økonomi: 1 kvartal; vi fik ikke mange penge fra RUC. RUC’ers by Choice: bruger de fleste af deres
penge på MGP, ellers køre alt fint og Kapsejlads bliver fedt.

• UNIPOL: Umiddelbart kommer RUC til at have samme budget som sidste år. Ingen nedskæringer
nu, men vi kommer nok til at mærke det i ’11 og ’12.

• Akademisk råd: Vi skal have nedsat nye arbejdsgrupper i forbindelsemed uddannelsesreformen,
ta’ fat i Mikkel Schwab hvis I har lyst til at være med.
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• Kampagne udvalg: Vi er godt i gangmed seje aktivister, også mange som ikke tidligere har været
med. Der er stort potentiale ift. aktiviteter i efteråret.

• Strategi: Vi er i gang med at finde en som kan sidde med fra oktober.

NB: husk at sende skriftlig orienteringer, det er hurtigere og nemmere at forstå.

4. Godkendelse af budget for SU-kampagne

Er det nok? Hvis man skal lave ”ungdomstopmøde”, kan det blive nødvendigt at leje bil osv. Måske
skal det hæves til 10.000kr. Kampagnebudget (10.000kr) - skal disse bruges til denne? DSF kører en
”studiemiljø-kampagne samtidig, skal der ikke bruges penge på denne?

Vedtaget at hele kampagnebudget bliver brugt på SU-kampagnen.

5. Opkvalificeringsprogram for aktive

Diskussion af et opkvalificeringsprogram for aktive i Studenterrådet.

Spørgsmål:

• Udmyndigelse af formandskab?

Tilbud til folk som vurderes til at ligge stort stykke arbejde, have fremtid i, og kunne ligge store
kompetencer i Studenterrådet i fremtiden. Det er formandskabet som har en føling og derfor
udvælger folk til dette..

• Hvilken form for opkvalificering?

Vi har ikke økonomi til at sende alle af sted. Det vil være nogle små intensive kurser som fx
strategisk ledelse, økonomisk ledelse osv.

• Grundlag:

Vi er ved a t blive en stor organisation, vi kan ikke længere forsvare at der ikke er en opkvalifi-
cering af folk, sådan at de kan ligge et godt stykke arbejde.

• Nogen der er selvskrevet?

Umiddelbart nej. Det kommer an på hvem der er i de forskellige organisationer, fx rusformand-
skab mm.

• Kan vi ikke få nogle kriterier?

På sigt skal de komme. Men nu er vi blot i en opstartsfase.
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• Fastsættelse af beløbet?

Det er fastsat samarbejdemed Jane og Svend fra DSF i en forventning om hvormange vi vil sende
af sted - som en slags pilotprojekt. Men det er stadig lidt upræcist.

Trin:

• Intro til studenterpolitik

• Ledelse af organisationer

• Ledelse af medlemmer

Pointe: Vigtigt at det er formandskab der styrer dette, sådan at bestyrelsen selv ikke skal bestemme
hvem af dem der skal afsted.

Kommentar: Opfordre til åbenhed omkring kurser - sådan at folk selv kan vælge fx at betale af egen
lomme, eller søge det igennem studiejob. Og huske at vi har nogle gode kompetencer på RUC. Vigtigt
med kriterier, og at man frit kan ansøge.

Note: der kommer nogle skriftlige kriterier som sendes ud til bestyrelsen. Herefter bliver det muligt at
ansøge.

Indstillingen blev vedtaget.

6. Generalforsamling

Diskussion af årets generalforsamling. Oplæg ved gruppen nedsat sidst.

Gruppen havde endnu ikke fået diskuteret hvorledes det kan holdes. Derfor indstilles det til at vi holder
en traditionel generalforsamling en hverdagseftermiddag ligesom sidst.

Kommentar: Generalforsamlinger kan fungere bedre - fx har KU en ”lille politik konference”, som fo-
regår en lørdag med workshops og hygge.

Altså har vi en ny generalforsamlingsgruppe; Magne og Nina - evt. Blomme, Rikke og Bjørn. Gruppen
udarbejdet et forslag til koncept og program for en generalforsamling i november og udarbejdet et
program. Formandskabet bemyndiges til at godkende forslaget. Deadline start oktober.

7. Valg 2010

Diskussion af kampagneudtryk og strategi for valget 2010, herunder godkendelse af kandidater.

• Genkonstituering af valgudvalg

– Der er nogle flere i valgudvalg
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• Valgkampsgrundlag

– 10 Rusvejledere, og 10 der ikke har været aktive før, hvordan?

– Støttekandidater har ikke følt sig ordentligt oplyst - derfor kunne det være godt med et
punkt, hvor det står klart hvad deres rolle er.

– Rusvejledere kan skrive ud til deres eget ruslinge hus, og dermed opfordre ruslingene til at
stemme på Studenterrådet, sådan at det bliver mere personligt

– Fagudvalg skal gøre opmærksom på, at der er valg.

– Vi skal gøre fagudvalg bevidste om hvorfor vi har vores paroler, og hvad de betyder. Derfor
skal fagudvalgene have styr på SRs valgkampagne.

– Studenterrådet kan ligge nogle kræfter i at forklare de nye hvordan valgsystemet fungere,
og hvorfor vi har valg.

* Breve som blev udsendt sidste år - pointe at der deri blev orienteret om det.

– Lave opfølgning efter valg.

– Fastholde dem der var aktive i valgperioden, sådan at de bliver ved med at være aktive.

– Bestyrelsesseminar: lave et andet udtryk for kampagnen - ”stem for nu skal vi samles, og
”ikke blot stem på os- er den røget ud?

* Det er helt klart tanken i oplæggene i basishusene.

* Man bliver nød til at gøre begge dele i oplæg, da man ikke har meget tid til at gøre
andet.

– Hjemmeside: vi har mulig for at lave en blok aktivitet til kandidaterne på hjemmesiden.

– Konkretiser; ”alle kandidater skal være aktive på facebook”.

* Man skal være aktiv på SRs profil, og gøre folk opmærksomme på, at der er valg. Vi har
ikke taget stilling til personlig valgkampagne

* Betyder noget på udtryk for, om man forsøger at gøre det sjovt. Nogen synes det er
useriøst.

Papirets pkt 2c

• Vi skal gå efter at få alle 6 pladser.

• Hvis vi kun får 4 pladser er det galt. Vi går efter den 6. plads, men hvis vi får 5 er det okay.
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3) Politiske prioriteringer

• 3 paroler + vi vil gerne ha jeres hjælp - vi vil gerne ha det specificeret, skal de være små som fx
grupperum, eller store og mere brede.

– Vi vil meget gerne bakke op omkring det landspolitiske

– Studiemiljø - i forlængelse af sidste år.

* Overbygningsfag

* Bachelorhuse - faciliteter så det bliver lækkert at tage herud.

* Godt med konkret - det kunne være godt at lave nogle anderledes mere kreative ting.
Lav en inddragende kampagne, på den måde kan det virke mere nærværende.

* Man kan sagtens lave en overordnet, og binde dem ned på mindre - derved kan man
stadig lave inddragende kampagner, men give større mulighed.

– Uddannelsesreform - vi skal ha en uddannelse for de studerende.

– Studenterrådet er til for de studerende, Studenterrådet til for dig

* Være mere proaktiv

* Kandidaterne kan spørge de studerende

* Vi har allerede været ude og spørge de nye ruslinge huse - der har vi en milliard post-
it, som skal bearbejdes - i dette kunne vi se, om vi kunne hive noget frem. Deri kan vi
vise, at vi tager dem og deres input seriøst .

* Selvstændig parole? Uanset er det vigtigt at vi husker det.

– Faglige: Centrere omkring undervisning

* VIP’ere.

– Vi skal se forskelligt på:

* masse kommunikation som plakater og pjecer.

* Opsøgende kommunikation - vi har lavet oplæg - og endnu 27 oplæg. Hvor vi viser dem,
at v i har brugt deres kommentarer.

4) Valgkampens udtryk

• Savner: opkvalificering, valgperiode kickoff (ex STUDU) hvilket ville bidrage til noget socialt
hvor man også kan møde kandidaterne, og til sidst opfølgning.

• Lister: SR-liste? Det skal vi stadig have, det er fordi det ikke kom med.
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• Kan man ikke snyde folk ved at lave materiale i andre ting. Fx servietter, salt og pepper bøtter
mm.

• Uklart i hvor høj grad vi køre ”parti-valgkamp”eller ”nu skal i stemme-kamp”.

• For personlig valgkamp skal man være mere opmærksom på hvordan man gør det, sådan at det
ikke er ”prinsesse”eller ”øl”som bliver omdrejningspunktet.

• Youtube-videoer - Sune og Henry har lavet dem før.

• Det er kandidaterne der har parolerne er fedt!

– Nogle der fik paroler som de følte sig lidt mærkelig omkring, værd obs på dette.

• Facebook: vi skal ikke køre personlig valgkamp.

• Flere typer studerende man skal ramme - gode ting at have i baghovedet (Nina).

Godkendelse af opstillede kandidater kandidater

Denne del af punktet var lukket.

Universitetsbestyrelsen

Til universitetsbestyrelsen opstiller Studenterrådet følgende kandidater i prioriteret rækkefølge:

1. Kirstine Fabricius

2. Torben Holm

Akademisk råd

Til Akademisk Råd opstiller Studenterrådet følgende kandidater i prioriteret rækkefølge:

1. Lasse Blomhøj

2. Therese Heide

3. Kasper Bjerring Petersen

4. Camilla Bylling Lang

5. Thomas Larsen

6. Sixten Wie Bang

7. Emilie Beglaubter
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8. Evt.

• De før nævnte post it’s skal redigeres, opsamles - vi skal bruge dem til noget! Blomme, Sidsel og
Michael vil gerne behandle dem.

• Årsfest - alle i Bestyrelsen er indbudt til officiel fest kl. 14-16 d. 17/9. Bagefter er der reception
med gratis vin, øl og mad.

• Bestyrelsesseminar kommer til at ligge i november, december eller januar.

• DSF-kursus kommer til at være 15.-17. oktober.

• Toke har sendt nye bestyrelsesmøde-datoer pr. mail: 25. oktober og 6. december.

• Regionalt netværk: Møde 13/9 kl. 17 på RUC. Laurids sidder der alene og opfordrer alle til at
komme. Der skal laves aktioner i forbindelse med kampagnen Unge ta´r ansvar.

• 13/9 kl 14.15-17 (på RUC) er der aktivistmøde for kampagnegruppen Unge Ta’r Ansvar.

• Udvalg brug hjemmesiden. De ny studerende bruger hjemmesiden, og hvis den ikke er opdateret
er det uprofessionelt!

• Årsfest middag bliver til noget! Alle der har lyst skal sende en mail til Nina. Mere information
følger.

• 18/9 er der ungdomstopmøde i Odense. Det bliver mega fedt, der er tømmermænds-kit og hygge
på vejen. Vi er seje fordi vi kommer, selvom vi har tømmermænd. Tilmeld jer på facebook og til
Kasper eller Therese.

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

Side 10 af 10


	1. Efterårets SU-kampagne
	2. Formalia
	b) Optælling af stemme berettigede
	c) Godkendelse af dagsorden - vedtaget

	3. Orienteringer
	4. Godkendelse af budget for SU-kampagne
	5. Opkvalificeringsprogram for aktive 
	Spørgsmål:

	6. Generalforsamling
	7. Valg 2010
	Papirets pkt 2c
	3) Politiske prioriteringer
	4) Valgkampens udtryk
	Godkendelse af opstillede kandidater kandidater
	Universitetsbestyrelsen
	Akademisk råd


	8. Evt.

