
Studenterrådet ved Roskilde Universitet

4. juni 2011

Referat af bestyrelsesmøde d. 31. maj 2011

1. Formalia

a) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Toke, referent: Klaus

b) Optælling af stemmeberettigede

Afbud: Emilie Vafai, Bjørn Ekstrøm, Esben Licht og Sofie Heggenhougen.

Stemmeberettigede til stede: Sidsel Bang-Jensen, Morten Brandrup, Toke Høiland-Jørgensen, Jakob
Harboe, Michael Frederiksen, Kirstine Fabricius, Pernille Høj, Kasper Bjerring Petersen, Laurids Hov-
gaard, Torben Holm, Jakob Hansen.

Øvrige til stede: Theis Lykkegaard, Ronja Windfeld, Klaus Gamst, Jesper Ellidshøj Jensen, Marie Viuff,
Terese Heide.

c) Godkendelse af referat

Godkendt

d) Godkendelse af dagsorden

Nyt punkt 2a - Indstilling til budgetrevision for RUC’ers by Choice.

2. Orienteringer

RUC’ers by Choice

Opfordring til RBC - Lav mere realistiske budgetter. Der mangler 10.000 i forårsfestivalens budget.

Sjatfesten har fået næsten 10.000 i ”tilskud”. Beslutningen i sin tid var at give et tilskud på 3.000.
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Formandskabet har godkendt de forskellige budgetter fra RBC. Der er sket en forbedring i forhold til
tidligere arrangementer, hvorfor budgetterne blev godkendt. Der er kommet en række ekstra poster
på budgettet. Det er op til udvalget at lægge budgetterne. Der arbejdes på en løbende udvikling af
budgettering for fester så det kan blive endnu bedre.

Ronja: De 10.000 skyldes højere bandudgift og 200 færre deltagere, hvilket har givet en lavere indtjening
i baren. Med hensyn til sjatfesten er der sket en misforståelse i forhold til de 3.000, der var tænkt som
tilskud til mad, pynt mv. Sjatter skulle ikke være en del af tilskuddet.

Økonomiaftale

Der mangler en økonomiaftale med RUC. Men der kommer forhåbentlig en aftale på plads i løbet af de
næste par uger. Rektor er blevet gjort op opmærksom på problemet, og der bliver rykket på det.

Universitetsbestyrelsen

Det er uheldigt at det uventede overskud fordeles strategisk og ikke bliver tilføjet de områder hvor
der er blevet sparret de seneste år. Det kommer således ikke de studerendes vilkår og undervisning til
gode.

Der skal forhåbentlig bruges en masse af disse penge på strategien og vi kan i SR derfor arbejde på at
så mange af pengene som muligt kommer til at gå til de områder vi prioriterer.

2a Indstilling til revision af budget for RUC’ers by Choice

Der er et overskud efter de seneste tre arrangementer, hvorfor der kan tilføjes flere penge til arrange-
menterne resten af året. Budgetrevisionen er som følger:

Budgetpost Budget 2011 Revideret
MGP kr. 38.000,00 kr. 9.555,07
Forårsfestival kr. 24.000,00 kr. 18.119,49
Sjatfest kr. 3.000,00 kr. 2.541,15
Foreningsfest kr. 4.000,00 kr. 10.000,00
T-shirts kr. 5.000,00 kr. 5.000,00
Kapsejlads kr. 15.000,00 kr. 28.000,00
Julefrokost kr. 4.000,00 kr. 10.000,00
Diverse kr. 2.000,00 kr. 5.784,29
Mødeforplejning kr. 0,00 kr. 2.000,00
Studiestart kr. 0,00 kr. 4.000,00
Total kr. 95.000,00 kr. 95.000,00
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Kommentar: Det er mange penge at bruge på ”os selv”til foreningsfest og julefrokost. Der opfordres til
at dette punkt tages op til diskussion internt i RBC. Men ellers ros generelt til det reviderede budget.
Godkendt.

3. RUC’s optag af studerende

Studenterrådet holdning er at der er alt for mange studerende i mange af basishusene. Vi vil dog også
gerne have flere studerende så vi bliver et større og stærkere universitet. Det vigtigste for Studenter-
rådet er dog at der skal være plads til de studerende i deres huse så de kan være til husmøder mv.
samtidig med de har et bord at sidde ved,.

Optag af flere studerende og dermed etablering af flere basishusemå skemed et krav om færre optagne
pr. hus for at optimere studiemiljøet.

4. Valg på RUC 2011

Gruppe 1: Man kunne lægge en valgkampsfest hos RBC. Der skal ikke være for meget fokus på selve
valget til festen, men bruge RBC som argument.

Rusvejledningen er en god rekrutteringsbase, men de studerende harmåske brug for et lille skub. Pjece
med opfordring til valg-deltagelse under rusvejledningen.

Gruppe 2: Genbrug elementer og paroler fra den landspolitiske kampagne på RUC. FUNE kunne lave
aktiviteter, der ikke er direkte valg-orienterede, men har et omdrejningspunkt der også kan bruges
som valg-tema.

5. International strategi

Ressourcer og ektra-udgifter: der er ikke et overblik af udgifternes omfang. Der er kun tale om over-
sættelse af særligt prioriterede ting.

Vedtaget.

6. Kommunikationsstrategi

Det bør diskuteres hvordan vi implementerer politisk kommunikation i den generelle kommunika-
tionsstrategi. Det bør tages separat.
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Undersøgelsen af vores målgruppe bør omfatte hvad målgruppen synes om de forskellige medier, og
indsatsen prioriteres derefter.

Vedtaget.

7. Nedsættelse af valgkampsudvalg

Kasper har meldt dig som valgkampskoordinator. Udvalget skal have mindst fem medlemmer. Valg-
kampsudvalgsmedlemmerne skal planlægge valgkampskampagnen. Det er altså enkoordinerende grup-
pe, der har hovedansvar for planlægning af valgkampen. Der bliver selvfølgelig støttet op om valgkam-
pen særligt fra de opstillede kandidater men også fra resten af Studenterrådet.

Valgkampsudvalget består af Terese, Kirstine, Sidsel, Torben og Pernille.

8. Nedsættelse af studiestartsudvalg

Udvalget skal varetage planlægning af studiestartsindsats så vi får skabt et godt og bredt kendskab til
SR. Der skal være vægt på at skabe en sammenhæng mellem SR’s mange udvalg og aktiviteter.

Gruppens arbejde strækker sig fra nu til bestyrelsesmødet d. 16. august, men skal ikke stå for selv at
præsentere SR for alle de nye studerende.

Der opfordres til at tænke over hvordan der sikres aktiv deltagelse fra de nye studerende, og eventuel
noget opfølgning senere på efterårssemesteret.

Forslag til at Tour de RUC inddrager SR aktivt, frem for at de nye studerende kommer forbi en tom og
kedelig gang, hvor der ikke sker noget.

Video af SR’s historie - humoristisk fortælling af hvad SR har opnået, præsenteret i bedste Sune-og-
Henry-stil.

Forslag til at lave vægaviser, der kan blive hængende i huset så de nye studerende kan se hvad de havde
af forventninger og bekymringer dengang de startede på RUC.

Studiestartsudvalget består af: Jakob, Marie, Morten, Sidsel.

9. Evt.

Nedsættelse af Internationalt Udvalg sørger formandskabet for sker efterfølgende.

Ros for at indstillingerne er blevet kvalificerede.
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