
 

 

 
 
 
 
 
 

Møde i Studenterrådets Bestyrelse d 5. marts 2012 
 
1. Formalia (Tilstede: Stefan, Sidsel, Astrid, Asger, Kasper, Therese, Jakob 

Harboe, Julie Magelund, Michael, Mie, Jakob Hansen, Ask, Emil, Stinus, 
Pernille og Mikkel.) 

a) Dirigent: Formandsskabet, referent: Therese 
b) Stemmeberettigede: Det konstateredes at Bestyrelsen var fuldtallige idet 

Jakob Harboe fungerer som suppleant for Nina Werge. 
c) Godkendelse af referat: Der var ingen kommentarer 
d) Godkendelse af dagsorden: Der blev indføjet et ekstra punkt efter punkt 6 

som et nyt punkt 7 omkring NAT. Punkt 4 og 5 blev byttet om, da 
oplægsholder til punkt 4 er forsinket. 

 
2. Orienteringer:  

UNIPOL: Der blev spurgt til, om afskaffelsen af eksternt fag betyder at de 
fransk-studerende kommer i klemme. Dertil kunne svares, at intet endnu er 
helt klart, men at aftalen mellem KU og RUC og fransk tilsyneladende vil være 
en undtagelse i en årrække. Der blev desuden orienteret om, at også en række 
1. årsstuderende føler sig snydt over afskaffelsen af ordningen, og at der bliver 
mobiliseret til underskrift af klager. 
FUNE: Afholder snart et kursus om konflikthåndtering for fagudvalg.  
Rusudvalget: Rusudvalgets mødekalender blev rost for at tage relevante og 
gode emner op. 
LPU: RUC har pt en repræsentant i DSF’s hhv. UPU og LU, men kunne godt 
tænke sig flere aktive at sende til DSF. 
RUC’ers by Choice: Der blev spurgt, hvad Koord-tingeling dækkede over. Der 
blev svaret, at denne post dækkede over et ryste-sammenarrangement for 
koordinationsgruppen. Revideringen af budgettet blev godkendt med 
opfordring om at ændre ‘Koord-tingeling’ til noget mere tilsvarende. 
Kampagneudvalget: ...er igang med at lave en plan over kampagner det næste 
år. Herunder vil DFS’s kampagner blive indtænkt 
STUDU: Er i opstartsfasen. Interesserede blev opfordret til at holde sig til! 
International Group: Der er en konkurrence igang om navnet på udvalget. Der 
bliver holdt en fest mandag den 19. Michael sender en mail ud med en 
invitation. Alle inviteres til at være aktivist på European Students Convention 
den 17. til den 19. marts. Der kommer en liste rundt i pausen, hvor man kan 
melde sig. 
UB: Der blev orienteret om konstituering af Universitetsbestyrelsen, hvor 
Frank Birkebæk og Christian Nissen blev genvalgt som hhv. næstformand og 
formand. UB’erne arbejder en del med NSM-sagen 
 
3. DSF Forårskampagne 



 

Gwen Gruner-Widding fra DSF kom på 
besøg og holdt et oplæg om europæisk 
uddannelsespolitik. Der er 
forårskampagne den 1.-22. april. 
 

4. Studenterrådets introforløb  

- Det blev foreslået at tilføje noget om de sociale aktiviteter der foregår i 
Studenterrådet til gang nummer 3 i introforløbet som en del af det at bedrive 
studenterpolitik.  

- Der blev opfordret til at indføje inddragende debatter om for eksempel 
studiemiljø, eller et andet emne som rummer både det studentersociale, -
faglige og -politiske element.  

- Det blev understreget, overgangen fra introforløbet til arbejdet i udvalg 
skulle gennemtænkes og gøres helt klart, så nye aktive ikke tabes på gulvet. 

- Mie, Ask, Therese, Asger og Kasper meldte sig til at arbejde videre med 
introforløbet. 

 
5. Studenterhus København (lukket punkt) 

 

6. Bestyrelsens mødeplan 

- Mødet den 7. maj blev rykket til den 10. maj. Michael og Jakob har på 
forhånd tilkendegivet at de ikke kan deltage. 

- Det blev foreslået at flytte strategiseminaret en weekend tilbage (til den 5. 
august) af hensyn til kommende rusvejledere. Der var dog flere der stadig 
var på ferie på dette tidspunkt, hvorfor det blev besluttet at afvente 
beslutning til engang inden sommerferien, når vi har en bedre idé om hvem 
der skal være rusvejledere og hvem der er på ferie hvornår. 

- Der blev taget forbehold for at valgkampens placering er et gæt, og at der 
derfor muligvis kommer en rettelse i mødekalenderen på dette punkt engang 
efter sommerferien.  

 
7. NSM (Lukket) 

... 

 
8. Nedsættelse af valgkampsgruppe 

Gruppen blev nedsat som bestående af: Kasper, Sidsel, Ask, Emil, Therese 
 
9. Eventuelt 
 

 


