
Studenterrådet ved Roskilde Universitet

12. april 2011

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. april 2011

1. Formalia

Dirigent: Toke Høiland-Jørgensen
Referent: Sørine Wredstrøm.

Til stede:

Stemmeberettigede: Bjørn Ekstrøm,Michael Frederiksen, EmilieVafai, PernilleHøj, TorbenHolm,Kirsti-
ne Fabricius,MortenBrandrup, EsbenLicht, Sidsel Bang-Jensen, JakobHarboe, TokeHøiland-Jørgensen,
Jakob Hansen, Laurids Hovgaard.

Øvrige: Thomas Aarup Larsen, Theis Lykkegaard, Camilla Bylling Lang, Marie Viuff, SørineWredstrøm,
Jesper Ellidshøj Jensen, Therese Heide.

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Orienteringer

• Tilføjelse til FUNE event fra d. 7 april 2011

-1.600 kr i alt – delt imellem STUDU og FUNE (800 kr hver)

• Budget status

– Ruc’ers by choice tilføjet til liste

– Kommentar til budget:

* Mange poster under drift udgifter

* Forslag: opret en udgift budget post til politiske udgifter

• RUS-udvalget

Første møde er planlagt som handler om BW.

• Kampagne udvalget

Der kommer information via mail omkring protest mod nedlæggelsen af Fransk.

• Akademisk råd

– Papirmodbrugerbetaling – i forbindelsemedkampagneudvalget omnedlæggelse af Fransk.

– 3 ekstraordinære møder siden februar
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3. Landspolitisk udvalg

• Politikkonference – hvad DSF skal arbejde med.

I år: 2 politikpapirer

– Optagelse på universiteterne:

* flere studerende på videregående uddannelser – kræver flere ressourcer fra regerin-
gen.

* Hvad vil vi med vores uddannelse?

– Transport:

* bedre transport – ordentlig kollektiv transport fra hjem til uddannelsessted.

* Mere fleksibel rabatordning.

* Hypercard ordning.

* Kollektiv transport skal være gratis for alle studerende.

* Transport skal være fradragsberettiget.

– Kommentar til transport politik papir:

– Spørgsmål: Hvorfor de andre universiteter bakkede op om billig/gratis transport når de
ligger mere centralt?

– Svar: DSF har en masse små medlemsorganisationer f.eks. skoler i Slagelse, Ålborg osv som
også vil gavne af en gratis transportordning.

4. Budgetpraksis for fester

MGP-regnskab

Dele af bestyrelsen kritiserede den manglende sammenhæng mellem budgettet og afrapporteringen.
Det er bestyrelsens ansvar overfor RUC, den eksterne revisor og dansk lovgivning at sikre, at organi-
sationens økonomiske ressourcer bliver brugt forsvarligt og i overensstemmelse med loven. Dele af
bestyrelsens anførte, at budgetter er et planlægningsværktøj der skal sikre netop dette, og at de meget
store regnskabsafvigelser fra budgettet var et udtryk for en fuldkommen tilfældighed i pengeforbruget
til MGP.

RBC-koordinationsgruppen blev kritiseret for ikke at sikre sig det økonomiske overblik i forhold til
afholdelsen af MGP. Det blev anført, at bestyrelsens kontaktled i RBC ikke havde haft ordentligt tjek på
økonomien.
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Det blev derfor foreslået, at det skal ligge i formandskabets regi efterfølgende, og allerede i forhold til
forårsfestivalen, skal kigge budgetterne igennem, kvalitetssikre dem og sanktionere dem.

Bestyrelsen diskuterede herefter det hensigtsmæssige i det forslag idet det kan tolkes som en mistillid
til RBC-gruppen. Det kan frygtes, at Studenterrådets frivillige mister motivationen, hvis de bliver gen-
nemkontrolleret af Bestyrelsen og Formandskabet, og at det vil være et brud på den frivilligheds- og
tillidskultur vi i lang tid har forsøgt at dyrke. Desuden nævntes en kritik af Studenterrådet, fordi enkel-
te mener, at der har været stigende tendens til kontrol gennem en periode. De RBC-ansvarlige anførte
i øvrigt, at arrangørgruppen var helt ny, og at koordinationsgruppen ikke var blevet præsenteret for
et budget forud for MGP, hvorfor episoden ikke burde føre til sanktion.

Fremtidig praksis

To forslag blev bragt til afstemning.

Forslag 1: Koordinationsgruppen godkender arrangementernes budgetter inden der udbetales nogen
penge til arrangementerne. Gruppen nedsætter en budgetansvarlig fra sin midte til at sikre at dette
sker.

Forslag 2: Indeholder forslag 1, med den tilføjelse at budgetterne yderligere skal godkendes af Stu-
denterrådets formandskab før de er endeligt godkendte. Denne praksis opretholdes indtil bestyrelsen
beslutter noget andet.

Forslag 2 blev vedtaget.

Yderligere kommentarer

• Det henstilles til formandskabet at indstille at praksissen med at formandskabet kontrollerer
budgetterne ophører når det vurderes at den ikke længere er nødvendig.

• Bestyrelsen udtrykker ros til MGP-arrangørgruppen for et godt arrangement.

• Det bemærkes at bestyrelsen ikke ønsker at blande sig i indholdet af arrangementerne, men kun
forholder sig til økonomien.

6. Eventuelt

• Når der diskuteres problemer i et udvalg skal det ikke ende med at blive personligt, men disku-
teres i forhold til udvalget som enhed.

• Hvis kritikken er rettet mod en person skal det være noget som personen kan forholde sig til i
stedet for hentydninger i mellem linjerne.
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• Sørine opsiger sin post som basisorganisator – der bliver slået en projektstilling op til foråret
med specifikke opgaver der skal løses. Der vil til efteråret blive opstillet en ny fast stilling.

• 27 april: international event i DSF – ’joint day of action’.

• Kommunikationsstrategi udarbejdes – sendt til alle udvalgene.

• Undervisningsmiljø på RUC – skal udpeges en stilling og et udvalg.

• 27 april: protest imod lukning af Fransk!
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