
1	  

	  

Bestyrelsesmøde 28. november 2011	  
	  

	  

1. Formalia	  

	  

Dirigent: Toke	  

Referent: Marie Viuff	  

Stemmeberettigede: 11. 	  

Fraværende med afbud: Torben, Esben, Laurids, Sofie, Emilie. 	  

Fraværende uden afbud: Jakob Harboe.	  

Dagsorden er godkendt.	  

	  

2. Orienteringer	  

	  

Kommentarer til orienteringerne:	  

	  

Til Unipols orientering efterspørges hvad præcist indholdet er i forslaget til 
sammenlægningen af de tre fag EU‐studier, Globale studier og internationale	  

udviklingsstudier. Det er ikke fastlagt videre præcist endnu. Men det virker til 
at der generelt er stemning til at lave flere lange uddannelser og færre 
kombinationsuddannelser. 	  

	  

Med hensyn til leje af SKAT-bygningen spørges hvorvidt der virkelig er 
tilslutning fra det officielle RUC til studenterhus. Svaret lyder, at det er blevet 
lovet fra rektoratets side, men at der er forhandling om, hvor huset skal ligge. 	  

	  

Mundtlige orienteringer:	  

	  

Formandskabet: Er i overgangsfase, hvor det nye formandskab træder lige så 
langsomt til. Har ligget i forhandlinger om studenterhuset omkring 
beliggenhed, berettigelse og styring. Så er der arbejdet med kantineprojektet 
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og budgetlægning. Samt ansættelse af rusformandskabet, Frederik og Eline, og 
andre rusvejledningsopgaver. 	  

	  

RUC’ers by Choice: Stine Matine og Dion har fået licenser til at kunne 
afholde musicals.	  

	  

FUNE: Holdt evalueringskursus 14. november med 11 
fagudvalgsrepræsentanter. Desværre ikke så mange fremmødte som håbet. 	  

Desuden er der rekrutteret 3 nye til FUNE.	  

	  

DSF: Der har været bestyrelsesmøde i ESU, hvor  DSF har være med til at 
bringe brugerbetaling på den europæiske dagsorden.	  

	  

	  

3. Evaluering af valgkamp	  

	  

Er vedtaget med følgende tilføjelser og ændringer: 	  

	  

o Under rekruttering af rusvejledere skrives at forholdet til rusvejlederne 
kan have medvirket. Der har måske været lidt modvilje at spore blandt 
nogle af rusvejlederne i år.	  

	  

o Under rekruttering af støttekandidaterne til basishusene skal det 
omformuleres til at de eksisterende FUNE- og andre udvalgskontakter 
skulle være brugt.	  

	  

o Under opkvalificering af gamle og nye aktive skal medskrives, at de 
gamle ikke blev inddraget i lige så høj grad.	  

o Her påpeges at hvis de gamle aktive skal inddrages, kunne det være 
godt, hvis de modtager konkrete forslag fra valgkampsudvalget i form 
af en manual eller tjekliste. 	  

	  

o Under kommunikative målsætninger: Kommunikation i husene er 
generelt svært. 	  
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o Under punktet om stemmeprocent skal rektorat og valgkontoret skrives 
på samt at kontakten skal tages tidligere. ”Vi forstår helt 
grundlæggende ikke…” skrives ud.	  

	  

o Under bud på årsager medskrives, at der manglede demografiske 
informationer fra RUC’s side. 	  

	  

Yderligere kommentarer: 	  

	  

Folk er dårligt orienteret om at der overhovedet er valg. Specielt på 
overbygning er engagementet lavt. Det må være RUC’s ansvar at sørge for 
pop-up’en også selvom der er andre pop-up’er. RUC skal gøre mere, og det 
skal der laves en seriøs indsats for at de gør.	  

	  

Vi har haft en bedre debat med FF end hvad vi troede. Men der var vægtige 
grunde til ikke at vælge en officiel paneldebat. Studenterrådet vil undgå at 
indskrive sig i en folketingsvalgsdiskurs med tendens til beskidte tricks. Så 
hvordan garderer vi os mod FF-modspil uden at miste integritet? 	  

	  

Valgkampen skal vindes mellem valgene ved at folk skal vide, hvad 
Studenterrådet kan (frem for hvad vi ønsker). Studenterrådet skal spille på sine 
styrker. Det er en vigtig pointe, at Studenterrådet skal tænke over, at det 
mangler synlighed og skal føre valgkamp hele året. Studenterrådet skal 
generelt være bedre til at kommunikere ud. Det vil formandskabet tage videre. 	  

	  

Studenterrådet skal oplyse om, at det ikke er en del af det officielle RUC, så 
der ikke opstår misforståelser omkring hvad valget går ud på. 	  

	  

Studenterrådet skal vise forståelse over for at nogle folk gerne vil have et 
studenterhus i København.	  

	  

	  

4. Beretninger fra udvalgene	  
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Først en opfordring til at alle de udvalg, der ikke har lavet beretninger, gør det. 	  

	  

RUC’ers by Choice’s beretning er godkendt.	  

Rekrutteringsudvalgets beretning er godkendt.	  

Samme med Universitetspolitisk udvalg og Økonomiudvalget.	  

	  

Dem der mangler er International Udvalg, STUDU og Landspolitisk Udvalg 	  

	  

Bestyrelsen vedtager at godkende de resterende beretninger sammen med 
udvalgenes handlingsplaner på næste møde (i januar).	  

	  

5. Udmøntning af handlingsplan	  

	  

Formandskabets forslag til at fyldestgøre målene fra generalforsamlingen. Forankring 
i studentermassen og synlighed er vigtige punkter. 	  

	  

Udmøntningen er vedtaget med følgende tilføjelser:	  

	  

o Under samling af de studerede om et bedre RUC tilføjes, at SR skal 
bruge de kontakter, vi allerede har i husene og at der skal skabes fora 
til diskussion. 	  

	  

o Under et samlet SR tilføjes noget omkring fastholdelse og 
opkvalificerende af de nuværende medlemmer.	  

	  

o Om bedre campusmiljø tilføjes at SR vil arbejde for, at det også bliver 
en prioritering for RUC. SR udarbejder nogle visionspapirer for et 
bedre studiemiljø til aflevering i RUC’s ledende organer. 
Visionspapirerne skal udarbejdes efter undersøgelse 	  

o Ud over kantinerummet skal der også prioriteres kræfter i 
kantineudvalget. 	  
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o Under Studienævn og fagudvalg skal ”Fagudvalgenes Netværk 
(FUNE)” tilføjes. Onlineplatforme er ikke alternativ men supplement 
til	  

	  

o Integrering af delene i organisationen: Det tilføjes, at der skal trækkes 
på den viden, der allerede eksisterer i de forskellige udvalg.	  

	  

o Vedrørende de internationale studerende skal det skrives ind, at SR 
også skal komme ud, hvor de er. 	  

	  

o Omkring stabil og sikker økonomi ingen tilføjelser.	  

	  

Kommentarer:	  

	  

Kvartalsberetningerne er et overblik og et forum der skal fungere på tværs af 
udvalgene. Beretninger behøves ikke være skriftlige, men kan også gøres mere 
kreative. Kvartalsberetningerne skal følges op på de koordinerende møder. 	  

	  

6. Budget 2012	  

	  

Budgettet er vedtaget med følgende tilføjelser	  

	  

o Unipols udvalgsbudget opskrives til 6500 kroner og balancen 
nedjusteres derefter.	  

	  

Andre kommentarer:	  

	  

RUC’ers by Choice opfordrer til at vi presser RUC for at indskyde flere midler 
til de sociale arrangementer. Et budget, selv fra RUC, er også en prioritering. 
Desuden skal bestyrelsen tage med i tankerne, hvordan SR kan gøres mindre 
uafhængig af RUC’s politiske tilskud. 	  
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Bestyrelsen har godkendt, at alt SR-materiale fortsat oversættes til engelsk, 
også uden en international medarbejder. 	  

	  

Hele puljen til opkvalificering af aktive er ikke brugt fra sidste år, men det 
ønskes højt prioriteret, og derfor er der sat 30.000 af til dette. 	  

	  

7. Kantine	  

	  

Det er desværre blevet mindre oplagt at vinde udbuddet nu hvor en afgørende  
konkurrenceparameter er blevet prisen. 	  

	  

Stor ros for arbejdet med kantineudbuddet! 	  

	  

Satset er okay i forhold til den kæmpe gevinst det kunne være at vinde udbuddet.	  

	  

o Det er vedtaget, at formandskabet bevilger 20.000 kroner til et 
konsulenthonorar til at udforme et tilbud på kantinedriften på RUC.	  

	  

o Bestyrelsen har vedtaget at den ønsker den endelige finansieringsplan 
og virksomhedsstruktur forelagt på et ekstraordinært møde i december 
eller januar. 	  

	  

8. Eventuelt	  

	  

Reception for det afgående formandskab den 20. januar klokken 15.00. Støt op og sig 
farvel til de brave gutter!	  

	  

Bestyrelsesseminar den 17.-19. februar.	  

	  

Opfordring til at man i valgkampsmappen kan smide en god ide på et papir til næste 
års valgkamp.	  


