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Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  Studenterrådet	  v.	  RUC	  d.	  10/10-2011	  
Dagsorden	  

1) Formalia	  

a) Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
b) Optælling	  af	  stemmeberettigede	  
c) Godkendelse	  af	  referatGodkendelse	  af	  dagsorden	  

2) Orienteringer	  
3) Godkendelse	  af	  målsætning	  for	  rusvejledning	  2012	  
4) Mandat	  til	  politikkonferencen	  efterår	  2011	  

5) Godkendelse	  af	  paroler	  til	  valget	  
6) Indledende	  behandling	  af	  handlingsplan	  2012	  
7) Evt.	  

8) Evaluering	  

	  
Formalia	  
a)	  
Valg	  af	  dirigent:	  Toke	  Høiland-‐Jørgensen	  
Valg	  af	  referent:	  Mikkel	  Vallentin	  
	  
b)	  
Optælling	  af	  stemmeberettigede:	  

-‐ Toke	  Høiland-‐Jørgensen	  (FS)	  
-‐ Sidsel	  Gro	  Bang-‐Jensen	  (FS)	  

-‐ Morten	  Brandrup	  (FS)	  
-‐ Jakob	  Hansen	  (BM)	  
-‐ Jakob	  Harboe	  (BM)	  

-‐ Ask	  Gudmundsen	  (BM)	  
-‐ Pernille	  Høj	  (BM)	  
-‐ Sofie	  Nüchel	  Heggenhougen	  (BM)	  

-‐ Laurids	  Hovgaard	  (BM)	  
-‐ Bjørn	  Ekstrøm	  (BM)	  

-‐ Michael	  Tolentino	  (BM)	  
-‐ Astrid	  Østergaard	  (BM)	  
-‐ Kasper	  Bjerring	  Petersen	  (AR/BM)	  

-‐ Kirstine	  Fabricius	  (UB)	  
-‐ Therese	  Heide	  (AR)	  
-‐ Daniel	  Bastiansen	  (gæst)	  

-‐ Stefan	  Larsen	  (gæst)	  
-‐ Sixten	  Wie	  Bang	  (gæst)	  
-‐ Eline	  Nielsen	  (gæst)	  

-‐ Frederik	  Quade	  (gæst)	  
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-‐ Sunniva	  Sandbukt	  (gæst)	  

-‐ Jesper	  Ellidshøj	  (gæst)	  
-‐ Mie	  Scott	  (gæst)	  
-‐ Mikkel	  Vallentin	  (gæst)	  

Afbud	  fra:	  
-‐ Emilie	  Vafai	  (BM)	  

-‐ Torben	  Holm	  (UB/BM)	  
Fraværende	  uden	  afbud:	  

-‐ Esben	  Licht	  (BM)	  

	  
c)	  
Referatet	  er	  godkendt	  
	  
d)	  
Dagsorden	  er	  godkendt,	  med	  ombytning	  af	  pkt.	  2	  og	  3	  –	  referatet	  er	  skrevet	  i	  den	  rækkefølge	  
punkterne	  er	  blevet	  taget.	  
	  
	  
	  
Godkendelse	  af	  målsætning	  for	  rusvejledning	  2012	  
Der	  har	  været	  gennemført	  rusvejledningsmålsætningsseminar	  over	  to	  omgange.	  
	  
Der	  er	  indstillet	  forslag	  til	  målsætningen	  fra	  rusformandskabet,	  udformet	  over	  de	  
kommentarer	  og	  forslag	  der	  har	  været	  fremført	  under	  målsætningsseminaret.	  
	  
Målsætningen	  er	  godkendt	  med	  følgende	  kommentarer:	  	  
	  

-‐ Punkt	  omhandlende	  målsætninger:	  Det	  indføres	  at	  rusvejledernes	  egen	  målsætning	  
skal	  være	  i	  harmoni	  med	  den	  overordnede	  målsætning.	  

	  
-‐ Punkt	  omhandlende	  gennemsigtighed:	  Formuleringen	  ”SR’s	  medlemsforeninger”	  

omformuleres	  til	  ”andre	  aktive	  i	  Studenterrådet”.	  
	  

-‐ Punkt	  omhandlende	  uddannelse:	  Formuleringen	  ”rusformandskabet	  bør	  stræbe	  efter	  
at	  skabe”	  omformuleres	  til	  ”rusformandskabet	  skal	  sikre”.	  
	  

-‐ Punkt	  omhandlende	  ejerskab	  over	  studiet:	  Formulering	  ”egen	  studiestart”	  
omformuleres	  til	  ”egen	  studiestart	  og	  videre	  studieforløb”.	  

	  
	  
	  
Orienteringer	  
FANE:	  
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-‐ Der	  er	  endnu	  ikke	  truffet	  afgørelse	  om	  hvorvidt	  der	  fremover	  igen	  skal	  indføres	  en	  
bestyrelsesrepræsentant	  til	  FANE.	  Spørgsmålet	  kan	  evt.	  rejses	  på	  generalforsamlingen,	  
hvor	  det	  også	  kan	  klarlægges	  om	  nogle	  bestyrelsesmedlemmer	  har	  lyst	  til	  at	  lægge	  den	  
tid	  i	  arbejdet,	  som	  det	  tager.	  

	  
Økonomi:	  

-‐ Kommentar:	  Det	  findes	  kritisabelt	  at	  flere	  budgetposter	  er	  overskredet.	  For	  fremtiden	  
bør	  bestyrelsen	  orienteres	  inden	  større	  overskridelser	  –	  desuden	  bør	  der	  foretages	  
budgetrevision	  for	  visse	  punkter,	  herunder	  bestyrelsesmøder.	  

	  
-‐ Kommentar:	  Det	  er	  ærgerligt	  at	  visse	  poster	  bliver	  brugt	  på	  andet	  end	  formålet.	  

Herunder	  at	  der	  er	  budgetteret	  med	  en	  opkvalificeringspulje,	  og	  at	  de	  penge	  så	  bruges	  
andetsteds.	  
	  

-‐ Svar:	  Visse	  overbudgetteringer	  skyldes	  uforudsete	  regninger.	  Formandskabet	  
tager	  ansvar	  for	  dele	  af	  overforbruget.	  Der	  vil	  arbejdes	  for	  at	  regnskabet	  ikke	  går	  
i	  minus	  

	  

-‐ Svar:	  Posterne	  omkring	  kontorhold	  omhandler	  alment	  kontorhold	  som	  
kuglepenne,	  tape,	  elektronisk	  udstyr	  (skærme),	  en	  bagside	  til	  Hippocampus	  
(jobopslag),	  fildelingstjeneste	  o.l.	  Poster	  omkring	  gebyrer	  dækker	  udgifter	  til	  
regnskabsprogram	  o.l.	  Gebyrer	  til	  offentlige	  myndigheder	  er	  en	  del	  af	  
lønudgifterne.	  Der	  vil	  desuden	  blive	  lavet	  et	  fremskrevet	  budget,	  så	  der	  dannes	  et	  
overblik	  over	  de	  planlagte	  udgifter	  for	  resten	  af	  året,	  således	  at	  bestyrelsen	  kan	  
danne	  sig	  et	  overblik	  hvordan	  regnskabet	  vil	  se	  ud,	  vil	  udgangen	  af	  året.	  

	  
Mundtlig	  orientering	  fra	  LPU	  

-‐ Der	  er	  politikkonference	  i	  starten	  af	  november.	  Det	  vil	  være	  muligt	  at	  opskrive	  sig	  som	  
delegeret	  ved	  pausen	  i	  mødet	  (behandles	  senere	  på	  dagsorden)	  
	  

-‐ Der	  er	  afholdt	  møde	  med	  DSF	  angående	  regeringsskiftet.	  Der	  vil	  blive	  nedsat	  
enkeltsagsgrupper	  i	  fremtiden,	  for	  at	  lægge	  højere	  pres	  på	  regeringen.	  	  Der	  ønskes	  
deltagere	  til	  grupper	  der	  arbejder	  med	  følgende:	  

o Ønske	  om	  gruppeeksamen	  
o Brugerbetaling	  
o Universitetsloven	  
o Økonomi	  

	  
Mundtlig	  orientering	  fra	  kampagneudvalget:	  
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-‐ Der	  har	  været	  afholdt	  stormøde	  under	  valget.	  Det	  gik	  godt,	  og	  RUC	  var	  godt	  
repræsenteret,	  heriblandt	  også	  folk,	  der	  ikke	  har	  været	  aktive	  tidligere	  

-‐ Der	  samarbejdes	  med	  valgudvalget,	  om	  at	  lave	  aktiviteter	  i	  løbet	  af	  valgkampen	  på	  
RUC.	  

	  
Mundtlig	  orientering	  fra	  FUNE	  

-‐ Der	  har	  været	  afholdt	  fagudvalgsfestival,	  med	  31	  deltagende	  fagudvalgsmedlemmer	  fra	  
basisstudierne.	  Dette	  indeholdte	  både	  opkvalificerende	  kurser	  samt	  workshops.	  

-‐ Der	  vil	  blive	  afholdt	  et	  opkvalificerende	  kursus	  i	  evaluering	  for	  fagudvalgene.	  
	  
Mundtlig	  orientering	  fra	  valgudvalget	  

-‐ Der	  vil	  blive	  lavet	  tre	  valgvideoer	  i	  stedet	  for	  en.	  Dette	  vil	  ikke	  medføre	  ekstra	  udgifter.	  
	  
Mundtlig	  orientering	  fra	  RBC	  

-‐ Der	  er	  kommet	  mange	  nye	  medlemmer	  efter	  seneste	  stormøde	  
-‐ Dette	  giver	  RBC	  kræfter	  til	  at	  arbejde	  med	  større	  synlighed.	  Dette	  vil	  udmunde	  sig	  i	  et	  

opsøgende	  arbejde	  i	  basishusene,	  hvor	  man	  ønsker	  at	  hjælpe	  med	  at	  afholde	  husfester	  
og	  dermed	  sikre	  et	  bedre	  studiemiljø.	  

-‐ Der	  påbegyndes	  et	  overleveringsarbejde,	  da	  flere	  bærende	  medlemmer	  forventes	  snart	  
at	  stoppe	  i	  udvalget.	  

	  
Mandat	  til	  politikkonferencen	  efterår	  2011	  	  
Formandskabet	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  bakker	  op	  om	  de	  opstillede	  kandidater	  til	  
forretningsudvalget,	  samt	  at	  delegationen	  tager	  stilling	  til	  videre	  forløb,	  såfremt	  der	  er	  flere	  
kandidater	  der	  opstiller	  inden	  deadline	  for	  indgivelse	  af	  opstilling.	  Bestyrelsen	  tilsluttede	  sig	  
denne	  indstilling.	  
	  
Der	  er	  en	  række	  personer	  der	  ønsker	  at	  være	  enten	  delegerede	  eller	  observatører	  til	  
politikkonferencen.	  Det	  foreslås	  at	  der	  på	  det	  kommende	  delegationsmøde	  uddeles	  de	  
respektive	  roller,	  afhængigt	  af	  i	  hvor	  høj	  grad	  de	  enkelte	  personer	  har	  mulighed	  for	  at	  deltage	  
på	  hele	  konferencen.	  Forslaget	  er	  vedtaget.	  De	  opstillede	  personer	  er:	  Laurids	  Hovgaard,	  
Camilla	  Bylling	  Lang,	  Kasper	  Bjerring,	  Casper	  Christiansen,	  Kirstine	  Fabricius,	  Torben	  Holm,	  
Sofie	  Nüchel	  Heggenhougen,	  Sidsel	  Gro	  Bang-‐Jensen,	  Pernille	  Høj,	  Ask	  Gudmundsen,	  Michael	  
Tolentino,	  Emilie	  Beglaubter,	  Astrid	  Søndergaard,	  Stefan	  Larsen,	  Daniel	  Sebastiansen,	  Toke	  
Høiland-‐Jørgensen,	  Bjørn	  Ekstrøm,	  Sixten	  Wie	  Bang,	  Therese	  Heide.	  
	  
Det	  foreslås	  at	  der	  vælges	  en	  delegationsformand:	  Sidsel	  Gro	  Bang-‐Jensen	  er	  valgt	  som	  
delegationsformand.	  
	  
Det	  foreslåede	  mandat	  til	  delegationen	  er	  vedtaget.	  
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Godkendelse	  af	  paroler	  til	  valget	  
	  
Der	  stilles	  forslag	  om	  følgende	  tre	  paroler:	  

-‐ Vi	  vil	  sikre	  uddannelseskvaliteten!	  –	  Der	  ønskes	  bedre	  ord	  end	  uddannelseskvalitet	  
-‐ Udvikling	  af	  projektarbejdet!	  –	  Der	  ønskes	  et	  andet	  parolespørgsmål.	  
-‐ Liv	  på	  campus!	  –	  Der	  ønskes	  end	  blødere	  formulering	  i	  parolespørgsmålet.	  

	  
Parolerne	  på	  engelsk	  

-‐ Insuring	  quality	  education!	  
-‐ Developing	  project	  work!	  
-‐ Life	  on	  campus!	  

	  
Der	  er	  indstillet	  at	  Studenterrådet	  kommer	  til	  at	  fremstå	  mere	  synligt	  som	  afsender	  på	  
valgplakaterne.	  Dette	  viderebringes	  til	  layouteren.	  
	  
Det	  er	  indstillet	  at	  sætningen	  ”din	  uddannelse”	  udskiftes	  til	  ”vores	  uddannelse”.	  
	  
Øvrigt	  materiale:	  flyers	  og	  klistermærker:	  Ingen	  kommentarer.	  
	  
Parolerne	  er	  vedtaget	  med	  ovenstående	  ændringer.	  
	  
Formandskabet	  og	  valgudvalget	  ønsker	  et	  mandat	  til	  at	  kunne	  reagere,	  såfremt	  
rusvejledningen	  inddrages	  i	  Frit	  Forums	  valgkampagne,	  eller	  der	  på	  andre	  måde	  mobiliseres	  
kræfter	  til	  at	  fravriste	  rusvejledningen	  fra	  Studenterrådet.	  
	  
Forslaget	  er	  vedtaget.	  
	  
	  
Indledende	  behandling	  af	  handlingsplan	  2012	  
Der	  stilles	  forslag	  til	  at	  fokusere	  på	  følgende	  punkter	  i	  handlingsplanen	  for	  2012	  

-‐ Vi	  skal	  samle	  alle	  RUC’s	  studerende	  om	  et	  bedre	  universitet	  
-‐ Vi	  skal	  have	  en	  fælles	  fortælling	  om	  Studenterrådet	  
-‐ Vi	  skal	  udvikle	  campusmiljøet	  på	  RUC	  
-‐ Vi	  skal	  styrke	  studienævnene	  
-‐ Vi	  skal	  koordinere	  vidensdeling	  mellem	  forskellige	  grene	  af	  vores	  organisation	  

	  
Kommentarer	  til	  fokuspunkter:	  

-‐ Det	  ønskes	  at	  følgende	  punkter	  supplere	  de	  eksisterende:	  	  
o Vi	  skal	  fokusere	  på	  de	  nye	  kandidatuddannelser	  
o Udvikling	  af	  projektarbejdet	  
o Forbedring	  af	  ulønnede	  praktikstuderendes	  forhold	  
o Vi	  skal	  forholde	  os	  til	  pladsproblemet	  på	  RUC	  
o Landspolitisk:	  Gruppeeksamen,	  brugerbetaling	  på	  kurser	  
o Klargøring	  af	  hvordan	  Studenterrådet	  varetager	  rekruttering	  
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o Vi	  skal	  arbejde	  for	  at	  Studenterrådet	  stadig	  har	  en	  stabil	  og	  stærk	  økonomi	  
o Parolerne:	  Liv	  på	  campus	  og	  uddannelseskvalitet	  
o Studenterrådet	  skal	  være	  bedre	  til	  at	  rejse	  penge	  uden	  om	  RUC.	  

 Der	  må	  være	  en	  indstilling	  til,	  at	  der	  bliver	  afsat	  midler	  til	  dette,	  således	  
at	  dette	  ikke	  går	  ud	  over	  det	  almindelige	  arbejde	  i	  Studenterrådet.	  

o SR	  skal	  være	  bedre	  til	  at	  række	  ud	  efter	  de	  studerende,	  i	  stedet	  for	  at	  vente	  på	  at	  
de	  studerende	  kommer	  til	  SR.	  

o Forslag	  to	  kan	  omformuleres	  til:	  Vi	  skal	  fortælle	  en	  fælles	  fortælling	  om	  
Studenterrådet.	  

-‐ Der	  bør	  afsættes	  midler	  til	  at	  Studenterrådet	  og	  bestyrelsen	  har	  kompetencerne	  til	  at	  
opfylde	  målsætningerne.	  Evt.	  i	  form	  af	  flere	  opkvalificerende	  kurser.	  

	  
Der	  nedsættes	  et	  generalforsamlingsudvalg	  bestående	  af:	  Sidsel	  Gro	  Bang-‐Jensen,	  Kasper	  
Bjerring	  Petersen,	  Stefan	  Larsen,	  Astrid	  Østergaard	  
	  
Handlingsplanen	  for	  2012	  er	  ikke	  færdig,	  og	  kan	  derfor	  ikke	  godkendes	  på	  dette	  
bestyrelsesmøde.	  Generalforsamlingsudvalget	  udarbejder	  det	  endelige	  handlingsprogram.	  
Der	  indkaldes	  til	  et	  ekstraordinært	  bestyrelsesmøde	  torsdag	  d.	  27/10-‐2011	  kl.	  16.00-‐17.30,	  
hvor	  handlingsplanen	  fremlægges	  til	  endelig	  vedtagelse.	  Handlingsplanen	  udsendes	  som	  
orientering	  senest	  d.	  24/10-‐2011.	  Indkaldelse	  til	  ekstraordinært	  bestyrelsesmøde	  udsendes	  
med	  referat.	  
	  
	  
Evt.	  
Der	  indkaldes	  hermed	  til	  valgfest	  torsdag	  d.	  3/11-‐2011.	  
	  	  
FUNE	  savner	  deres	  ringbindsmappe	  
	  
Der	  er	  ingen	  der	  ønsker	  at	  lave	  mad	  til	  bestyrelsesmødet	  i	  december	  
	  
Der	  udsendes	  snarest	  en	  kaffeplan,	  for	  uddeling	  af	  kaffe	  om	  morgenen,	  og	  i	  kantinen	  v.	  
middag,	  i	  forbindelse	  med	  valgkampen.	  Alle	  bestyrelsesmedlemmer	  forventes	  at	  deltage	  
aktivt,	  flere	  gange,	  i	  dette	  arbejde.	  Der	  ønskes	  endvidere	  hjælp	  til	  at	  afholde	  oplæg	  for	  de	  nye	  
studerende	  om	  valget.	  
	  
Der	  ønskes	  hjælp	  til	  at	  revidere	  Studenterrådets	  vedtægter.	  Kontakt	  Kasper	  Bjerring.	  
	  
Der	  er	  generalforsamling	  d.	  12/11-‐2011	  kl.	  11-‐19.	  Husk	  tilmelding	  på	  hjemmesiden.	  
	  
Der	  er	  blevet	  udarbejdet	  et	  spørgeskema,	  og	  det	  er	  udsendt.	  Der	  kommer	  også	  med	  i	  
nyhedsbreve	  mm.	  Der	  opfordres	  til	  at	  alle	  opfordrer	  venner	  og	  medstuderende	  til	  at	  udfylde	  
det.	  
	  
Der	  søges	  medlemmer	  til	  RIU.	  
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Hippocampus	  udvikler	  lige	  op	  til	  valget.	  Hippocampus	  forsøger	  at	  oprette	  en	  valgredaktion	  
der	  følger	  valget.	  Laver	  man	  aktiviteter	  der	  kunne	  have	  interesse	  vil	  Hippocampus	  gerne	  
tippes,	  således	  at	  aktiviteten	  kan	  dækkes.	  Hippocampus	  er	  også	  interesserede	  i	  billeder	  fra	  
sådanne	  events.	  
	  
RUC	  har	  lavet	  en	  frafaldsundersøgelse.	  Ca.	  45	  %	  dropper	  ud	  af	  personlige	  årsager.	  En	  stor	  del	  
af	  de	  øvrigt	  angiver	  for	  lavt	  fagligt	  niveau	  som	  medvirkende	  til	  at	  de	  er	  stoppet.	  Dette	  gælder	  
særligt	  studerende	  på	  Performance	  Design	  og	  ISG.	  Studiemiljø	  har	  også	  spillet	  ind,	  særligt	  på	  
ISG.	  Undersøgelsen	  kan	  ses	  i	  fuld	  udstrækning	  på	  RUCs	  hjemmeside.	  Der	  afholdes	  endvidere	  
UDDU-‐møde	  om	  emnet	  fredag	  d.	  14/10-‐2011	  
	  
	  


