
 

Referat fra bestyrelsesmøde i 
Studenterrådet ved Roskilde Universitet d. 
30.1.2012 
 
1. Formalia  
Dirigent: Sidsel Gro Bang-Jensen er valgt  
Referent: Kasper Bjerring Petersen er valgt  
Godkendelse af referat: fra mødet d. 20/12-2012: godkendt  
Optælling af stemmeberettede: Ask Gudmundsen, Sidsel Gro Bang-Jensen, Astrid 
Østergaard, Michael Torlentino, Jakob Hansen, Kirstine Fabricius, Kasper Bjerring 
 
Konstituering: Sidsel er valgt som formand i den konstituerende periode frem til 1/2-2012.  
Dagsorden: Godkendt  
 
2. Orienteringer:  
- Formandsskabet: Har haft overlevering i hele januar måned. Lige nu arbejder FS med 
Studenterhus, og der er meget arbejde i denne sag så vi kan sikre at det bliver bygning 4.  
FS er også inddraget i NSM sagen, hvor de hjælper de nat-studerende med at lave 
protester mod at der muligvis kommer besparelser på NSMs budget.  
Der er et samarbejde i gang med Fredagsbaren i forhold til at de kommer til at mangle en 
alkoholbevilling også efter at deres samarbejde med den gamle kantine udløber til april. 
Der er forhandlinger med Studenterhuset i København om at man som studerende fra 
RUC kan få rabat der inde.  
Derudover arbejder de med bestyrelsesseminaret. 
 
- Universitetsbestyrelsen: Therese og Kasper har arbejdet med overlevering, så vi nu er 

klar til at overtage. Der er blevet arbejdet meget med RUCs vedtægter.  
 
- Universitetspolitiskudvalg: Der bliver også arbejdet med denne sag om nat, det vil 

komme op i AR og det vil også komme til at blive behandlet i ØU.  
 
- Rusudvalget: Er i gang med at kickstarte udvalget, det sker på mandag d. 6 og det 

kommer til at være åbent og der kommer to møder her i den kommende tid. 
 
- Landspolitiskudvalg: Astrid var til møde i Landsforum, hos Daske Studerendes Fællesråd 
(DSF), hvor det blev besluttet at forårskampagen kommer til at omhandle arbejdsløshed 
og kommer til at være i forbindelse med European Student Convention. Derudover 
kommer der også en gruppe som kommer til at arbejde med politikudvikling i DSF som vil 
komme op på Politik konferencen.  
 
-Fagudvalgsnetværket:  Der er ikke sket så meget pga. Ferie. Men man vil engagere de 
nye studerende, og arbejde med kollokvium her i den kommende tid.  
 
- Sekretariatet: Der vil fremover være åben kontordag hver onsdag hvor alle er velkomne 
til at komme og sidde og arbejde eller hygge.  
 
 
Punkt 3. Udvalgshandlingsplaner 
De studerendes uddannelsesudvalg:  Godkendt  



Kommentar; Det er vigtigt at inddrage studerende i arbejdet i det, det er vigtigt at vi får 
nogen til at varetage arbejdet i STUDU, så man kan sikre overlevelsen af udvalget og så 
der bliver en større inddragelse i udvalget.  
 
RBC: godkendt med den nedenstående kommentar.  
Der kommer en revidering hvor musical kommer ind i budgettet på næste møde og 
ændringen er på 5000 som bliver taget fra MGP, så budgettet holder sig inde for 
rammerne. 
 
LPU 
Godkendt  
 
International udvalg: Godkendt  
Kommentar: Er der nogen tanker om samarbejde med Rusformandskabet; ja 
Studenterrådet er gået i gang med at snakke med RUC om at samarbejde bedre.  
 
Fune: Godkendt  
 
FANE: godkendt  
 
UNIPOL: Godkendt med nye kommentarer som blev omdelt på mødet  
 
Kampagneudvalg: Godkendt  
 
Rusvejledning, budget: Godkendt  
Kommentar: forplejning af formænd og lakajer der blev stillet spørgsmål om det er 
formeget.  
Der kommer generelt til at være flere professionelle oplægsholder gennem hele 
uddannelsesforløbet for rusvejledningen.   
 
 
Punkt 4: Budetrevidering: Godkendt  
Kommentarer: Ingen  
 
Punkt 5 Samarbejdssamtaler:  
Mandatafklaring; skal der indføres Studenterrådetsbestyrelse, formandskabet finder en 
formulering:   
 
Punkt 6: LUkket punkt Vedtagelse af samarbejdsaftaler:  
godkendt.  
 
 
 
 
Punkt 7: bestyrelsesseminar  
Bestyrelsesseminar d. 17-19 februar: Tilmeld jer hos Mie   
Kommentarer: 
- tænk på at holde gode pauser, så man kan nå at slappe lidt af, men også tænke 

pauserne på en anden måde, måske til at lave nogle kreative rum.  



 

- Hvad er SR internt samt at tænke hvad vi er i RUC 
verden, og hvorfor at vi er de studerendes 
organisation på RUC.  

- Hvad er Studenterrådets forside om 10 år!!  
- Mulighed for at tænke ud af boksen  
- Værktøjsworkshops retorik, ledelse, osv.  
 
Punkt 8: Arbejdsgrupper:  
 
Receptionsgruppe: Ask, Stinus + formandskabet, (Marie, vender tilbage)  
Bliv aktiv på RUC dag d. 24 februar kl 14- frem: Emil, Marie 
 
 
9. Evt.  
Tirsdag d. 7 Brokkedag om pladsproblemer på RUC kl. 13.00 i plenum 19.2 
D. 20 februar, møde om Internationale studier uddannelse.  
 
European Student convention 17-19 marts, temaet bliver arbejdsløshed, og om 
bolognaprocessen, og der er brug for aktive.  
1. Kom som aktivist (hjælp med fx. Kaffe, turer rundt i københavn eller andet)  
2. Ruc fest på Studenterhuset i KBH  
Kontakt Michael hvis i vil hjælpe!  
 
10. Mødeevaluering:  
Husk bilagene i bedre tid  
Vi skal være bedre til at sende orienteringer, samt at man skal være bedre til at sende ud 
med udsendingerne og især med 1. Udsending  
Man skal ave styr på hvem der skal tage referat  
Mn skal i den kommende tid være bedre til at udskrive forkortelser  
Tak til alle de udtrædende for det gode arbejde  
Bedre til at arbejde mellem møderne  
Vi skal ikke lægge møde d. 30 januar da det er en sjov overgang, hvor de nye er til sted og 
de gamle mangler:)  
Tænk rekruttering ind i udvalgene når de skal arbejde de næste år  
Tak de folk som er i udvalgene og det store arbejde de har lagt for studenterrådet, selvom 
at de ikke er med her i bestyrelsen.  
Vi har nået rigtig meget i 2011 og det har været rigtig fedt! Og 2012 bliver fedt!  
 
Vi skal muligvis skrive hvem der har forfatter papirerne  
 
 
Beslutning 
Vi invitere Eline og frederik til at komme og holde oplæg om planerne for rusvejledningen 
på næste SRBM,  


