
Studenterrådet ved Roskilde Universitet

1. november 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010

1) Præsentation af prorektor

Prorektor Hanne Leth Andersen præsenterede sig og svarede på spørgsmål.

2) Formalia

A) Valg af dirigent og referent

Toke er valgt som dirigent, Morten som referent

B) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt

C) Optælling af stemmeberretigede

Stemmeberettigede: Morten Brandrup, Torben Holm, Therese Heide, Kirstine Fabricius, Mia Jo Ot-
kjær, Astrid Ølstergaard, Michael Frederiksen, Sofie Heggenhougen, Sidsel Bang-Jensen, Toke Høiland-
Jørgensen, Mikkel Schwab, Laurids Hovgaard, Bjørn Ekstrøm, Ask Gudmundsen

Øvrige tilstedeværende: Emilie Beglaubter, Lasse Blomhøj, Casper Christiansen.

Afbud fra:Magne Vilshammer, Nina Rasmussen.

3) Orienteringer

• Der er spørgsmål til vores nuværende hjemmeside og aktivitet i forbindelse med valgkampen.
Formandskabet følger op.

• Økonomi: det ser overordnet godt ud - rusvejledningen hænger lidt bogføringsmæssigt, men der
er styr på principperne

• Torben: valgkampsgruppen har sat plakater op, delt pjecer og kaffe ud. Der har været en over-
raskelse at Frit Forum (FF) ikke stiller op til AR. Der er derfor sket nogen omprioriteringer for at
personprofilere bestyrelseskandidaterne. Desuden har FF stillet kandidater til SN på Forvaltning.
Vi har en særlig plakat til netop dette valg.
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• UB: RUC har et uventet overskud. Det er uheldigt fordi det kunne have været et underskud, da
årsagen til udsvinget ikke er afdækket. Fremad stiller vi krav omat så store udsving ikkemå finde
sted

• Uddannelsesreformen kommer til at koste 11mio. Engangsudgiften bliver 7mio og 4mio i varige
udgifter. Spørgsmål hertil: Hvordan er reformen budgetteret allerede? Svar: det er uvidst

• Det uventede overskud skyldes øgede STÅ indtægter og omregnede taxameterpenge.

• Tilføjelser til orienteringer til STUDU og FUNE: der planlægges ét stort fælles arrangement. Fo-
reløbigt er der tale om et retorikkursus.

• Orientering fra Sidsel: Stiller op til posten som organisatorisk næstformand.

4) Målsætning for rusvejledning

Målsætningen er blevet til via en møderække begyndende med beretningslørdagen, hvor rusvejleder-
ne er mødtes. Derefter er ruslingene blevet inddraget for sig. Det er i første omgang mislykkedes at
inddrage TAP’erne pga. mødesammenfald - mødet er skudt til medio november. Derpå er der afholdt
to målsætningsseminarer som har været åbne for alle, men primært med rusvejledere til stede.

Kommentarer

• Seminarerne har været meget idéskabende.

• Bilaget bliver en del af jobopslaget for det kommende rusformænd

• Målsætningen præsenteres på Beretningsweekenden.

• Mht til at lægge budget for rusvejledningen er det op til formændene (rusudvalget) at lægge et
budget der afspejler målsætningen.

• I ansættelsen bør det være fælles for ’rusvejledning’ og Studenterrådet at foretage ansættelsen

• En udlægning af målsætningen er at den skal være RUC’s målsætning og derfor skal forankres
bredt.

Målsætningen blev vedtaget med følgende kommentar, der tilføjes stillingsopslaget:

• Rusvejledningen bør lægge op til at nye studerende kan blive aktive.

5) Generalforsamling

Konceptet for generalforsamlingen blev vedtaget.
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Beretning

Beretningen blev godkendt med følgende kommentarer:

• Til afsnitttet om demokrati og gennemsigtighed/ engagerede og organiserede studerende bør
der tilføjes en passus om kommunkation.

• Der bør tilføjes en evaluering af valgkampen på GF, men ikke i beretningen. Der indstilles til at
tilføje en ’minievaluering’ af valgkampen.

Handlingsprogram

På mødet blev behandlet en del af handlingsprogrammet der gælder for Studenterrådet som helhed.
Denne del tilføjes handlingsprogrammet inden afsnittet om udvalgene. Diskussionen tog udgangs-
punkt i et oplæg fra formandskabet.

Uddybning fra FS: det handler om konsolidering, konkrete resultater, opkvalificering, kommunikation
og gennemsigtighed. Fokus på det internationale er også i fokus men kræver ekstra overvejelse i rela-
tion til at lægge fx kommunikationsstrategi.

Ud fra formandskabets oplæg blev følgende punkter vedtaget:

Studenterrådet skal gøres nærværende for alle på RUC. Det betyder:

• Vi skal levere politiske resultater der giver konkrete forbedringer for de studerende på RUC. En
fornuftigt udmøntning af uddannelsesreformen er et vigtigt led heri.

• Vi skal satse på at blive nærværende i de studerendes hverdag gennem arbejdet i STUDU, FUNE
og RBC samt gennem relevante kurser som dem der udbydes i FANE.

• Vi skal blive bedre til at kommunikere til og med de studerende. Herunder hører redesign af
hjemmesiden, udarbejdelse af en kommunikationsstrategi mv.

• Organisationen skal konsolideres og arbejdsgange skal gøre mere gennemsigtige og mindre per-
sonafhængige.

• Vi skal udarbejde en strategi for hvordan vi integrerer de internationale studerende i vores ak-
tiviteter på en ordenlig måde.

Udover vedtagelsen var der disse kommentarer:

• Løsningen kan være at indskrive en overordnet strategi for fokus på det internationale.Men også
de enkelte udvalg må tage stlling til hvordan de imødekommer det generelle fokus på interna-
tionale studerende.

• Det er et forslag, at man opretter et selvstændigt internationalt udvalg, der kobler sig op på de
eksisterende udvalgsarbejder

Der tilføjes en strategi for integration at int. stud.
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• Kommunikationsstrategi:

Man skal definere bestyrelsesarbejdet både internt og eksternt.

Man skal fokusere på kommunikationen af aktiviteter både fra SR til stud og omvendt. Kortlægge
kommunikationsveje.

Arbejde for at SR ses som en samlet organisationen.

Politisk program

Kommentarer:

• Hvordan gør vi rent faktsik noget ved pladsmangelen på RUC? Det sker i en række sammenhæn-
ge: strategi, reform, selv i studienævn., og RUC’s højere organer.

Det politiske program blev vedtaget med følgende ændringer:

• Parolen om tilføjelse af studieture på overbygning skrives ind i afsnittet om studiemiljø.

• Gruppeeksamen: omformuleres til ’eksperimentelle eksamensformer’ og flyttes til afsnittet om
universitetspolitik.

• Under landspolitik tilføjes en passus om frafald i stedet for gruppeeksamen.

6) Efterårets politikkonference

• Formandskabet vil være repræsenteret, men det er endnu uvidst hvem der deltager.

• Nina Rasmussen og Sofie Heggenhougen stiller begge op til poster på politikkonference, og det
er derfor hensigtsmæssigt at de er observatører i stedet for delegerede.

• Bestyrelsen godkender den indstillede delegation, med tilføjelse af Pernille Høj, samt en repræ-
sentant fra formandskabet. Landspolitisk udvalg får mandat til at beslutte hvem der er formelt
delegerede og hvem der er observatører.

• Mandatet er godkendt.

• Studenterrådet indstiller Laurids Hovgaard, som repræsentant for RUC i DSF’s forum.

7) Budget 2011: indledende behandling

• 7.1 BW-penge: Vedtaget
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• 7.2 Opkvalificeringsprogram. Vedtaget.

Kommentarer:

– Man kan også tænke i retning af den internationale linie og tænke i kurser der understøtter
denne pind.

– Det er vigtigt at medtænke de ansatte, da de også lægger et stort stykke arbejde.

– Bred opbakning til opstarten på en opkvalificerende kursussektor i SR

– Der er spørgsmål til budgetpostens størrelse. Størrelsen skal justeres løbende.

• 7.3 Hjemmeside. Vedtaget.

Kommentar: Investeringen kræver aktiv opfølgning, som integreres i udvalgsarbejderne.

• 7.4 Generalforsamling. Vedtaget.

• 7.5 Lønninger. Vedtaget.

• 7.6 Lydanlæg. Indstillingen er trukket af udvalget.

• 7.7 Andre tiltag:

– Aktivitetspuljen: der henstilles til at budgetposten opretholdes og at der informeres brede-
re omkring den og dens formål.

– Det foreslås at Studenterådet køber bagsiden af Hippocampus for et helt år og derpå forde-
ler de enkelte bagsider mellem udvalgene: Den koster ifølge Laurids 30.000,- om året.

– Der er forslag om at FUNE får sit eget udvalgsbudget, med udgangspunkt i STUDU’s bud-
getpost ”Organisering af fagudvalg”.
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