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4. februar 2011

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011

1. Formalia

• Referent: Sørine Wredstrøm

• Dirigent: Toke Høiland-Jørgensen

• Afbud: Ask Gudmundsen, Mia Jo Otkjær, Astrid Østergaard, Bjørn Ekstrøm, Magne Vilshammer.

• Til stede, bestyrelsen: Toke Høiland-Jørgensen, Morten Brandrup, Sidsel Gro Bang-Jensen, Tor-
ben Holm-Lauritzen, Kirstine Fabricius, Michael Frederiksen, Therese Heide, Nina Rasmussen,
Laurids Hovgaard, Sofie Heggenhougen.

• Til stede, øvrige: Thomas Larsen, Pernille Høj, Emilie Vafai, Jakob Harboe, Kasper Bjerring Peter-
sen.

Retningslinjer for referater

Indstillingen til retningslinjer blev vedtaget.

Formandskabet sørger for at der bliver skrevet journalistiske referater.

Torben omskriver referatet fra forrige møde til at følge retningslinjerne.

2. Orienteringer

Universitetspolitisk udvalg

• RUC har haft et uventet overskud på 12.2 millioner kr.

3. Uddannelsesreformen og ISG-sagen

Uddannelsesreformen

• Fra 1. marts afleveringsfrist for bachelorudvalg

Studenterrådet ved Roskilde Universitet :: Universitetsvej 1, Bygning 01 :: 4000 Roskilde :: www.studenterrådet.dk

Side 1 af ??



Studenterrådet ved Roskilde Universitet

• d. 16 marts - seminar HUMbac - kontakt Sidsel

• mandag d. 7 februar - seminar SAMbac - kontakt Therese

• diskussion om kandidatuddannelser - kriterier for oprettelse af nye uddannelser

ISG-sagen

• forvaltningsuddannelserne på ISG skal spare én million kroner

• besparelser på kursussiden

4. Evaluering af valget 2010

Valgudvalgets evaluering af valget er godkendt med følgende kommentarer:

• udover en positiv valgkamp har valgkampsgruppen har stået meget alene - mangel af frivillig-
hjælp og arbejdsressourcer

– forslag til motivation af frivillige i valgkampen:

der skal laves en plan som fordeler og organiserer arbejdsressourcer bedst muligt.

• Der skal arbejdes på at RUC’s valgkontor kommer til at fungere bedre til næste år.

• Det overordnet udtryk i kampagnen var positivt herover også fokus på spidskandidater i sidste
øjeblik - men man skal overveje om man til næste år skal gøre noget mindre kedeligt.

• Den nationale parole fungerede godt.

• Valgkampsgruppen har ydet en god indsats!

5. Handlingsprogrammer og budgetter

Alle udvalgenes indstillinger til handlingsprogrammer og budgetter blev godkendt. Enkelte af demmed
kommentarer som følger:

• FUNE:

– ’RUS-perioden’ ændres til: ’RUS-vejledningen’.

– ’Her er FUNEs aktive tilstede på campus hver dag’ ændres til: ’FUNE skal være til stede i det
omfang det er nødvendigt’

• RUC’ers by Choice:
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– Det bør overvejes omder kan gøres en større indsats for at få folk til at komme til de interne
arrangementer, herunder evt overveje om det er hensigtsmæssigt at holde en julefrokost,
eller om den skal erstattes af noget andet.

– Bestyrelsen ønsker at fremtidige udvalgsbudgetter fra RUC’ers by Choice-udvalget ledsages
af (udkast til) budgetter for de enkelte arrangementer.

• FANE:

– Handlingsplanen godkendt under forudsætning af at fagforeningernes ændringer er be-
grænsede. Ellers skal den behandles i bestyrelsen igen.

• Rusvejledning:

– Bestyrelsen bemærker at budgettet til beretningsweekenden er meget højt, og at man må-
ske skal overveje om det kan gøres anderledes.

6. Kommunikationsstrategi

Bestyrelsen har foreløbigt godkendt arbejdsgruppens indstilling til overordnede prioriteringer for ud-
arbejdelsen af en kommunikationsstrategi. Følgende kommentarer blev knyttet hertil:

• Punkt 3: ejerskab- frivillige og ansatte som er aktive i SR.

• Punkt 2: definition af ’bevidst’- at deltage i aktiviteter (såsom valgkampen) som de ved er arran-
geret af SR og at de ved at SR er deres organisation og at de kan bruge organisationen.

• Forslag til et punkt 4- hvordanman skaffer studerende til større begivenheder der vedrører RUC
og dens uddannelser.

• SR skal fokusere på enkommunikations strategi somhenvender sig til SR’s kommunikationudadtil
de studerende.

• Udvalgene skal lærer at bruge hjemmesiden - tilføj aktiviteter, opret forummer, mødekalendere
osv. Det giver bedre synlighed og ekstern kommunikation.

• Hjemmesiden kan også give bedre intern kommunikation - referater og møder skal sættes på
hjemmesiden.

• Med stor udskiftning skal vi også være bedre på den interne kommunikation - den interne kom-
munikation er forældet - vi kan ikke hive nye folk ind i SR hvis man ikke er enige i, hvordanman
kommunikere.

• International kommunikation skal overvejes!

• Vi skal overveje hvad vi er, mere end bare samlet udvalg.
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• Hjemmesiden skal bruges med omtanke - der skal ikke smides alverdens informationer på hjem-
mesiden - der skal laves en handlingsplan for hvad der skal ligge på hjemmesiden, og hvem det
er til gavn for.

• Kommunikationsstrategi: succeskriteriet er ikke kun, at alle kender og deltager aktivt i SR, men
også hvordan vi kommunikere ud ekstern kan sikre en bedre uddannelse og skabe en politisk
bevidsthed omkring vores uddannelse.

• Kommunikation: en styregruppe dannes med fokus på hjemmesiden.

7. Bestyrelsesseminar

Bestyrelsen nikkede til det overordnede program med følgende kommentarer:

• Lørdagsprogrammet ser ’vildt fedt ud’ - men kan man muligvis supplere med cases hvor man
bruger teori i praksis, omkring arbejdet i bestyrelsen.

• Aftensprogrammet skal give plads til at ’mingle’ og lære hinanden bedre at kende. STUDU og
Bestyrelsen skal af sted sammen og der vil blive planlagt sjove lege som vil give mulighed for at
lære hinanden at kende. Det er vigtigt at bestyrelsesmedlemmerne tager tid til at lære studie-
nævnsrepræsentanterne at kende.

• Der skal være en balance imellem arbejde og sjov.

8. Evt

• Universitetspolitisk udvalg vil gerne høre fra bestyrelsen hvad god uddannelseskvalitet er.

• Invitation til strategiseminar - enten d. 5 eller 6 marts - heldagsarrangement i København hvor
det politiskstrategiske årshjul for politiskstrategisk arbejde skal laves. En invitation vil blive
sendt ud på senere tidspunkt.

• Fotos fra photoshoot vil blive brugt på hjemmesiden:- idéer til informationer til personoplysnin-
ger på hjemmesiden skal henvende sig til Mikkel Valentin.

• Reception mandag d. 7 februar kl. 15.00 (kom tidligere og hjælp til med det praktiske).

• Landspolitiskudvalg skal bruge ekstra hænder til arrangement.- Artikel idéer til studenterbladet
HIPPOCAMPUS skal indsendes i god tid! Deltag i debattenpåhjemmesidenog evt. del på facebook.
Deadline er d. 7 marts.
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9. Evaluering

• Flere uformelle møder med hygge og øl, efter bestyrelsesmøderne.

• Jo flere jo bedre, der må gerne komme flere til bestyrelsesmøderne.

• Der blev ikke diskuteret særligmeget politik anno 2010 - dermå gerne være flere politiske debat-
ter f.eks. uddannelsesstrategien osv. Man kunne evt. gøre det mødepligtigt at deltage i politiske
debatter.

• Overveje at holde møderne tidligere så det ikke bliver for sent.

• Der skal være plads til at sige sin mening - det er den bedste måde at komme frem på.

• Jo før man kommer med spørgsmål omkring budget desto nemmere bliver det for Morten at
gennemskue og give svar.
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