Referat af bestyrelsesmøde 4/4
Formalia
Til stede: Astrid, Stefan, Sidsel, Stinus, Mikkel Sørensen, Mie, Mikkel Vallentin,
Jakob, Therese, Michael, Kasper og Emil
a) Dirigent: Sidsel, Referent: Stinus
b) Der er 10 stemmeberettigede. Vi er beslutningsdygtige
c) Ingen kommentarer til referat
d) Ingen kommentarer til dagsorden
Orienteringer
RUC’ers by choice: Dato for sjatfest er d. 11/5. RBC er uenige I at vi skal have
samarbejdsaftale med studenterhuset kbh. RBC opfordrer til at vi ikke
opreklamerer for ting i studenterhuset torsdage og fredage. Der opfordres til at
RBC kigger på mulighederne ved en aftale med studenterhuset.
RUS udvalget: Udvalget kører fint. Der er afholdt møde med de internationale om
hvordan samarbejdet skal køre. Der spørges til hvad der skal gøres for at komme
i kontakt med de internationale. Svar: Der skal bl.a. holdes engelske oplæg på
RUS-seminaret og sovegrupperne skal bruges til at socialisere mellem danske og
engelske RUS-vejledere.
STUDU: Skal relanceres i forhold til den nye bachelorreform.
Int: Prøver at få fat på Erasmusstuderende. Det er svært.
Formandskabet: der er blevet ansat 2 roskilde-festival medarbejdere. Der er
kommet en aftale med studenterhuset kbh på plads. Der ligger en bog om
studenterrådet på Århus Universitet på kontoret. DSF roser os for at være hands
til European Student Convension. Der afholdes fest for de frivillige d. 12. april.
Formandskabet arbejder fortsat med NAT sagen. Der er afholdt Ungestormøde
hvor der er blevet vedtaget et papir som indeholder ungdommens svar på krisen.
Der er blevet forhandlet et studenterhus på RUC i bygning 13. Der arbejdes
fortsat med bevilling til fredagsbaren. Til næste AR møde skal RUS-vejledningen
2012 præsenteres.
Økonomi: Vi er ved at kigge på muligheden for at skifte bank. Vi skal finde ud af
hvordan vi i fremtiden kan blive mere uafhængige af RUC. Der opfordres til at vi
inden for dette år finder ud af hvordan vi klarer vores budgetmæssige
udfordringer. Det kunne være en opgave for økonomisk udvalg.
Medlemstilfredshedsundersøgelse
Mikkel Vallentin præsenterer resultaterne af medlemsundersøgelsen. Hvis man
vil se og sammenligne resultater kan man kontakte Mikkel Vallentin. Der
arbejdes videre med hvordan vi gør studenterrådet mere synligt d. 25/4 på
studenterrådets kontor.

Fortællingen om studenterrådet
Der nedsættes en arbejdsgruppe der
arbejder videre med fortællingen om
studenterrådet. Arbejdsgruppen består af
Mie og Stefan.
Organisation og arbejdsgange
Indstilling: der indstilles til at der nedsættes en arbejdsgruppe der arbejder
videre med et forslag til ændring af vores kontingent. Gruppen skal desuden
belyse fordele og ulemper ved en ændring.
Opfordring om at gruppen skal lave modeller for flere forskellige typer
medlemsskaber.
Opfordring om at gruppen skal indtænke nye medlemsfordele og et bedre image
i forbindelse med fastholdelse af nye medlemmer ved et nyt kontingent.
Beslutning: godkendt. Mikkel S, Jakob og Astrid er valgt.
Indstilling: der indstilles til at der nedsættes en arbejdsgruppe der arbejder med
et forslag til vedtægtsændring og oprettelsen af et forretningsudvalg. Gruppen
skal desuden belyse fordele og ulemper ved en ændring.
Opfordring om at gruppen også laver en beskrivelse af arbejdsopgaver mm. for
den/dem der sidder i forretningsudvalget.
Opfordring om at gruppen også overvejer hvilken rolle ændringen ville spille for
forholdet mellem forretningsudvalget, bestyrelsen, generalforsamlingen osv.
Beslutning: godkendt. Michael, Kasper, Mikkel S og Stefan er valgt. Gruppen
udarbejder et forslag til kommissorium for forretningsudvalget.
Politikkonference hos Danske Studerendes Fællesråd
Valgt til delegationsleder: Sidsel
Delegationslisten godkendes.
Formandskabet får mandat til at udvide listen af delegerede.
Mandat til delegation: delegationen får mandat til at finde frem til hvad RUC
stemmer for og imod.
Stemmerne fordeles på delegationsmøde.
Første delegationsmøde ligger d. 11/4 kl. 17.30 på DSF.
Andet delegationsmøde ligger d. 17/4 kl. 18.00 på DSF.
Eventuelt
D. 11/4 bliver der afholdt et universitetsbestyrelsesnetværksmøde på RUC (fra
ca. kl. 12.00). Der skal bruges nogen til at lave kaffe.
Der opfordres til at man liker DSF’s forårskampagnes side på facebook. Gå ind og
se videoer og læs artikler over kampagnesiden (så bliver den slået op på jeres
venners facebook.)
Der opfordres til at man skriver sit udvalgs arrangementer ind på
studenterrådets fælles kalender. Der hænger en kalender på studenterrådets
gang hvor man kan gøre det.
Der opfordres til at man tilmelder sig studenterrådets introforløb og
opreklamerer det for de venner der kunne være interesserede.

