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Dagsorden
1. FORMALIA (B) V/ DRUDE
A) VALG AF DIRIGENT

B) VALG AF REFERENT

16:00 – 16:10
C) GODKENDELSE AF REFERAT

D) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

6
2. ORIENTERINGER (O) V/ DIRIGENTERNE
SPØRGSMÅL, KOMMENTARER ELLER TILFØJELSER TIL UDSENDTE SKRIFTLIGE ORIENTERINGER

16:10 – 16:25

10

3. EVALUERING AF RUSVEJLEDNINGEN (D) V/ DRUDE & ANNA

16:25 – 16:55

12

4. POLITISK DISKUSSION: DIMENSIONERING (B) V/ YASMIN & THERESE

16:55 – 17:25

8

14
PAUSE 17:25 – 17:40

16
18

5. FINANSLOVSKAMPAGNE (D & B) V/ YASMIN & KRISTIAN

17:40 – 18:10

20

6. VALGKAMP (LUKKET PUNKT) (B) V/ ASTRID OG MARTIN

18:10 – 18:55

22

7. SAMARBEJDE MED STUDENTERHUSET I KBH (B) V/ KRISTIAN

18:55 – 19:00

24

8. KOMMENDE ARBEJDSOPGAVER (B) V/ ANNA

19:00 – 19:10

26

9. MØDEEVALUERING (D) V/ DIRIGENTERNE

19:10 – 19:15

28

10. EVT. (O) V/ DIRIGENTERNE

19:15 – 19:20

30
AFTENSMAD 
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Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde den 12. august 2014

4

Bestyrelsesdeltagere
Anna Kirkegaard Vaarst (FS), Ask Gudmundsen (UB), Astrid Jagtvard Schmidt (FU),
Drude Mie Rohde (FS), Kristian Bruun (FU), Martin Vitved Schäfer, Nanna Nielsen
Zmylon, Nina Kattler, Nina Nisted (FU), Stinus Lerche, Therese Cederberg Nielsen (AR),
Yasmin Davali (FS),
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Fraværende med afbud
Katrine Damberg, Nanna Borgen, Natasja Nielsen, Nicola Kirchhübel, Sidsel Gro HolmLauritzen (UB), Sofie Arnfast Bohm
Fraværende uden afbud
Stine Matine Singerholm Christiansen
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Observatører
Sif Munch Svejgaard (organisationsmedarbejder), Sofie Nüchel Heggenhougen (AR)
Punkt 1: Formalia (B)
Ved Drude
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Valg af dirigenter
Drude Rohde & Martin Schäfer
Valg af referent
Ask Gudmundsen
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Godkendelse af referat
Begge referater blev godkendt uden kommentarer
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden kommentarer
Punkt 2: Orienteringer (O)
ved dirigenterne
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Kommentarer til orientering fra Forretningsudvalget
Ingen kommentarer

40

Kommentarer til orientering fra universitetsbestyrelsen
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Det blev besluttet at holde et møde om udviklingskontrakten for interesserede
bestyrelsesmedlemmer. Specielt interesserede var: Martin Schäfer, Yasmin Davali, Therese
Nielsen, Anna Vaarst, Stinus Lerche, Sofie Heggenhougen og Kristian Bruun.
Yderligere orienteringer
Skriftlig orientering fra Valgudvalget blev omdelt på mødet.
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Punkt 3: Efteråret i Studenterrådet (B)
ved Drude og Kristian
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Kommentarer til bilaget
Papiret blev præsenteret. Der var spørgsmål, men ingen forslag til tilføjelser eller
ændringer.
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Beslutning
Efterårets aktivitetskalender blev godkendt.
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Punkt 4: Studiemiljøkampagne (D)
ved Astrid og Kristian
Inputs til layout
Tilslutning til fælles layout for studiemiljøkampagnen (SK) og valgkampen.
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38

Inputs til Marbjerg Mark
Stor gul badeand man kaster hele franskbrød – der var delte meninger.
En masse mennesker i foreningstrøjer (fra RUC) der slås (rollespil).
Hvis der skal være et politisk tema skal det være landspolitisk.
Kvalitetskylling
Noget med store svaner
 Være Jedi’s vs. Storm Troopers
 Kaste med ting – bolde eller lagkager
 Aktivere de nye, f.eks. ved at give dem bold eller lagkager de skal kaste med.
 Labyrint eller forhindringsbane gennem RUC’s uddannelser
 Lakajerne har frabedt sig at vi dele kaffe ud eller lave noget der minder for meget om
valgkamp
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Inputs til paroler
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Overordnet slogan: ”Levende Campus”
Parolerne skal være konkrete problematikker som mange studerende kan genkende
Plan for ombygning af bachelorbygninger
Færdiggør studenterhuset
Minimumstimer på Hum
Federe grupperum
Plakat med ultimate
Studenterstyrede rum
Mere kontakt med VIP
”Vi har købt stikkontakter til jer alle sammen” -parole
Opbevaring
Undervisningstimer + nye undervisningsformer + holdstørrelser
Ønskebrønd + genbrug postkassen
AR har besluttet at arbejde videre med vores papir – så vi skal presse administrationen
(AR bilag fra 10. juni 2014)
Slogans: ”Vi vil have hjemme i vores eget hus”, ”Studerende+Miljø”, ”Studiemiljø skal
være studieegnet”, ”Min mor har en sofa, jeg vil også have en!”
Hvad mener vi med ”Fagligt Studiemiljø”? Et godt fagligt læringsmiljø består af: Et
godt psykisk miljø, et godt socialt miljø og et uformelt fagligt læringsmiljø.

Inputs til konkrete tiltag for at forbedre studiemiljøet
Se ovenfor
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Inputs til flere delelementer eller nye ideer
Se ovenfor
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Punkt 5: Opkvalificeringsseminar (D)
ved Ask og Therese
Inputs til bestyrelsesseminar
 Oplæg om ’hvornår bryder man ind på et kontor’ – hvem kan snakke med hvem,
hvornår, om hvad? Eller hvem er hvem på RUC?
 Sådan vinder man et argument
 Studenterrådet politiske historie og sejre
 RUC’s formelle struktur og uformelle beslutningsstruktur
 Universitetsøkonomi
 Landspolitiske perspektiver på vores arbejde
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Se verden fra en VIP’ers synspunkt / inviter Mihail til at tale om random ting
Inviter Hanne til en diskussion eller et oplæg om RUC’s fremtid
Flyeruddelingsteori
Crash Course i studieordninger
Retskravs-reglen for dummies / hvad er den, hvorfor vil de fjerne det
Blogindlæg workshop / kommunikationsoplæg
Læserbrevs-værksted oplæg
Enhedsorganisering
Oplæg/workshop om RUC’s indmelding af udviklingskontrakterne
Uddannelseskvalitetsteori – RUC’s udgangspunkt
Finansiering af universiteterne
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Punkt 6: Politisk Diskussion: Dimensionering (D)
ved Rasmus Markussen, DSF
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Punkt 7: Budgetrevidering (B)
ved Anna
Kommentarer til budgettet
 Der var et par generelle spørgsmål til budgettet.
 Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke har brugt pengene på den politiske platform.
Beslutning
 Forslag om at flytte 4.000 kr. fra DSF’ Kontingent til Efterårskampagner. Vedtaget.
 Forslag om at finde 4.000 kr. ved at tage 2.000 kr. bare både Diverse og Uforudsete
Udgifter og give til Efterårskampagner. Vedtaget.
 Det reviderede budget blev dermed vedtaget.
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Punkt 8: Kommende arbejdsopgaver (B)
ved Anna
Møde om Udviklingskontrakten: Drude og Ask
Marbjerg Mark: Astrid og Therese
Oplæg i rusperioden: Drude, Anna, Therese, Astrid, Anna og Kristian
Bestyrelsesseminar i september: Stinus, Martin og Ask
Studielivsmesse: Martin, Drude, Yasmin, Nina K, Astrid, Therese og Anna
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Opkvalificering i PR den 8/9: Kristian
Introarrangement 11/9: Nina N og Nina K
Uddeling af den gyldne the- og kaffekande: Drude, Kristian, Nina K og Therese

7

2

Bilag 2: Orientering fra Forretningsudvalget
af Anna Vaarst
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I forretningsudvalget har vi i de sidste 2 uger haft allermest at gøre med rusvejledningen,
primært med følgende:












Rusturstilmeldinger
Fordeling af penge til de forskellige rusgrupper
Oplæg: retorik, RUC politik, herskerteknik, gruppedannelse, Indflydelse på RUC
Skaffe velkomstmapper, papirsblokke og kuglepenne til alle nye studerende
57,14% af os har været på rustur med 19.1 og 20.1
Presse i rusvejledningen
Forberedelse af Studielivsmesse
Tour de RUC
Afvikling af fagforeningspakker
Husfælleskabsoplæg og -flyer
Generel hjælp i rusvejledning

Derudover har vi arbejdet med universitets udviklingskontrakter, været til møde med alle
huskoordinatorer, sekretærer, studieledere og Hanne omhandlende studiestart og det
lykkedes os at få husfællesskaber og mere forskerkontakt på dagsordenen og der var flere,
som viste interesse for at arbejde videre med det. Så har vi arbejdet med
medlemskabsudvikling, layout til studiemiljøkampagnen, de gyldne the- og kaffekander og
medlemskabsplakater, som er blevet sendt til tryk og gerne skulle komme tirsdag 26/8 til
studielivsmessen.
Forretningsudvalget er også i gang med at planlægge intro-aften for alle studerende,
opkvalificering i PR, bestyrelsesseminar og studielivsmesse, som Sif er tovholder på.
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Sidst men absolut ikke mindst har vi været til evalueringsmøde med Peter Lauritzen
omkring vores deltagelse på Roskilde festival. Vi var enige om at det kunne have været
bedre, men at der var potentiale i ideerne og Peter har meldt ud at han er interesseret i at
være en del af det næste år også. Vi har været til budgetforhandling med budgetchefen
omkring næste års budget og det særlige politiske tilskud er faldet på plads, så nu er alt
tilskud i 2014 klart. Årsregnskabet 2013 bliver sendt af sted til budget i dag, hvor det
fremgår tydeligt at vi har brugt alt tilskuddet fra Roskilde Universitet og hvad vi har brugt
det til, samt hvordan vi vil følge op på revisorens bemærkninger i protokollatet.

40
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Bilag 3: Orientering fra Rusudvalget
af Nanna Zmylon
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Da Rusudvalget ikke har været aktiv henover sommerferien, er der ikke sket noget siden
sidste orientering. Dog har Rusudvalget erfaret, at hvis næste års rusformandsskab vælger
at fortsætte med den glimrende workshop-model der er kørt med iår, er det nødvendigt at
genopfinde sig selv. Dette er en process, og lige nu har Kasper Riis og undertegnede lagt
vores hoveder i blød for at udtænke den bedste fremtid for udvalget.
Men, efter rusvejledningen går Rusudvalget ind i en travl periode, da der både skal afholdes
mål-sætnings seminar, og evalueres rusvejledning – i alle dets aspekter. Desuden vil der
blive sat fokus på at fortælle de nye studerende om Rusudvalget, da man kan drage enorm
nytte af den ”buzz” de har i kølvandet af deres rusperiode.
Desuden er det vigtigt for rusvejledningens fremtid, at der er et talerør for de studerende
der har enten klager, ros, konstruktiv kritik mv. så rusvejledningen kan udvikles og blive
endnu bedre.
Rusudvalget har endnu ikke præcist fastsat det næste møde, men det kommer til at ligge i
September.
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Bilag 4: Orientering fra Fagligt Netværk
af Nina Nisted
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Fagligt Netværk er i fuld gang med at arrangere det næste semester.
Vi har forsøgt at adressere problemet med rettidig opreklamering og planlægning ved bl.a.
at arrangere ”pitstops” i kantinen, der skal øge kendskabet til og opmærksomheden
omkring FANE’s kursusudbud. Vi er af samme årsag ved at arrangere et kort oplæg ved de
første husmøder i specielt de nye huse.

10
Kurserne for det kommende semester vil være som følgende:
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11/9 Studie- og notatteknik
23/10 Skriveteknik
12/11 Metode og videnskabsteori
4/12 Gruppeeksamen (både dansk og engelsk)
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Bilag 5: Orientering fra Committee of Internationalisation
and Practice

4

by Nina Nisted

6

The Committee of Internationalization and Practice is currently working on getting the
work with the International Week up and running. We have been in contact with the
International Club with regards to their plans, but they have yet to discuss it.
Our plans for the beginning of the semester is to visit the international houses at one of
their first house meetings in order to have small workshop from which we wish to learn
what is good about being an international student at RUC and what we should make a
priority in our future work in CIP.

8
10
12

11

2

Bilag 6: Orientering fra Universitetspolitik
af Therese Nielsen
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UNIPOL
UNIPOL har ikke mødtes efter sommerferien, første møde er d. 4. september. På
dagsordenen kommer til at være, om og hvordan vi skal arbejde videre med retskravet i
især Akademisk Råd. Desuden skal vi tale om AR-formandens rolle næste år herunder
fordeling af arbejdsopgaver.
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AR
På Akademisk Råds ekstraordinære møde d. 21. august var strukturen af modulerne på
kombikandidatuddannelserne oppe for sidste gang. Der var to scenarier oppe, ét hvor alle
fag udbyder alle deres aktiviteter i både forårs- og efterårssemester, hvilket muliggør, at
alle kombikandidatuddannelser kommer til at følge en model, hvor man tager de to første
semestre på hver deres fag og det tredje semestre tager man 15 ECTS på hvert fag.
Det er problematisk for små fag at udbyde alle aktiviteter på både forårs- og
efterårssemester - de har ikke råd til det. Derfor har NSM foreslået et scenarie, hvor enkelte
fag kan få lov til kun at udbyde nogle aktiviteter i forårssemestret og andre i
efterårssemestret, hvilket resulturer i at kombikandidatuddannelser, hvor disse fag indgår
kommer til at følge en model, hvor det blandede semester ligger på 2. semester.
Studenterrådets AR-repræsentanter har støttet scenarie 2 efter rationalet, at det helt
tydeligt selvfølgelig ville være bedst for de studerende, hvis alt blev udbudt hele tiden, som
i scenarie 1, men hvis det betyder, at fag og uddannelser lukkes ned, er det ikke det værd.
Akademisk Råd var meget splittet, men det er i sidste ende Hannes beslutning og hun
ender på scenarie 1 og udmelder det officielt mandag d. 25 (hvor denne orientering er
skrevet). Hun har lovet, at “vi ikke lukker nat”, men vi forestiller os, at hun forestiller sig, at
de fleste natfag kan kombinere internt, og at der så er få profilerede kombinationer ud af
det hovedområde. Eller måske at der skal være flere fagintegrerede kandidatuddannelser.
På samme møde indstillede vi de endelige kombinationer for det fremtidige
kandidatudbud, og der var sket nogle småændringer siden sidst - færre kombinationer.
Vi er blevet lovet, at disse nye kombinationer indfases henover tre år, hvilket vil sige, at alle
studerende, der lige nu læser på deres bachelor (inklusive dem der er startet i 2014) har
retskrav på at læse lige den kombination, de også læser på deres bachelor.
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Der skal nedsættes nogle interimudvalg paritetisk, der skal skrive studieordningerne og
udvikle de nye kombikandidatuddannelser, og der skal vi være rigtig skarpe på, at der
kommer til at sidde nok studerende.
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Mdt. orientering følger.
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Bilag 7: Evaluering af rusvejledningen
af Anna Vaarst og Drude Rohde
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Introduktion til punktet
Studenterrådet er overordnet ansvarlig for rusvejledningen og derfor skal Studenterrådet
forholde sig til, hvordan rusvejledningen har været, hvilke værdier der er i den
rusvejledning vi afholder og hvilke elementer, der skal videreudvikles.
Evaluering af rusvejledning
Evaluering af hvordan dette års rusvejledningen har været i praksis kommer til at foregå på
flere niveauer og på flere måder. Rusformandskabet, lakajgruppen, Anna og Drude laver en
evaluering af planlægningen og afviklingen af rusvejledningen overordnet. Alle
rusvejledere laver en evaluering af rusvejledningen på Beretningslørdag midt i september.
Ruslingene evaluerer rusvejledningen både kvalitativt med deres tryghedsrusvejleder og
kvantitativt via et spørgeskema, som er anonymt. Derudover kommer Anna, Drude og
lakajerne til at evaluere rusvejledningen med ruslingene på deres første husmøde.
Huskoordinatorerne, -sektretærerne og vejlederne kommer til at evaluere rusvejledningen
til et møde, indkaldt af Studenterrådet.
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Dette skal ske på puntet til bestyrelsesmødet
Idet vi ikke har lavet evaluering af rusvejledningen i praksis endnu (se overordnede), skal
Studenterrådets bestyrelse på bestyrelsesmødet evaluere hvilken rolle Studenterrådet har
haft i rusvejledningen, samt forholde sig til. hvorfor vi (som studerende og som
Studenterråd) afholder rusvejledning. Derfor vil vi gerne bede jer tage stilling til følgende:

26
1. Hvorfor laver vi (studerende og/eller Studenterrådet) rusvejledning?
28
30

2. Hvad har Studenterrådets rolle i rusvejledningen været og hvordan har det fungeret?
(Hvad har været skidt/godt, er der noget vi skal gøre næste år eller noget, der skal
videreudvikles?)
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Spørgsmål 1 kommer vi til at tænke over selv, snakke om i par og derefter tager vi en snak i
plenum. Spørgsmål 2 tager vi i plenum med udgangspunkt i nedenstående afsnit. Lakajer
og rusformandskab er inviteret til bestyrelsesmødet, så de kan tage del i evalueringen.
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Vi vil gerne bede jer tænke over spørgsmålene på forhånd, så vi kan tage den mest
kvalificerede debat muligt på den tid vi har til rådighed.

40
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Studenterrådets rolle i rusvejledningen
For at få en forståelse af, hvilken rolle Studenterrådet har i rusvejledningne ridses det op
nedenfor, hvordan Studenterrådet har bidraget til og været en del af rusvejledningen i år.
Ansættelse af rusformandskab i 2013
Sparring og jævnlige møder mellem rusformandskabet, Anna og Drude
Aktivister på introseminar, russeminar og ruskaffe
Forhandling og aftaler med INCO omkring madindkøb
Forhandling med fagforeninger, deres bidrag og tilstedeværelse i rusvejledningen
Forhandling med RUC om flere midler til rusvejledningen
Skaffe RUC-biler til rusvejledningen, som kan benyttes gratis i rusvejledningen.
Bindeled mellem RUCs ledelse og rusvejledningen
Hjælp til koordinering mellem rusvejledningen og RUCs administrative personale
Aktiv deltagelse i møder med RUC’s ledelse og studieledere omkring rusvejledning
Opsætning af fuldmagter til alle rusgruppers bankkonti
Introduktion og løbende møder med alle økononmiansvarlige i rusgrupperne
Udarbejdelse af Studenterhåndbog til alle nye studerende
Opsætning og administration af alle rusturstilmeldingerne
Presseansvarlige i rusvejledningen
Administration af alle madbudgetter og rustursbudgetter, som ruslingene indbetaler samt
regnskabsføringen på disse
Finansiering af husfælleskabsfolder og velkomstmapper til alle nye studerende, samt sørge
for papirsblokke og kuglepenne til alle nye studerende den første dag.
Lave frokost til alle rusvejledere på den første dag
Lave aftensmad til alle rusvejledere på hviledagen i den første uge
Holde oplæg for de nye studerende i følgende:
 RUC politik med Frit Forum
 Husfælleskaber med SAMrådet
 Herskerteknikker
 Inspiration til gruppedannelse
 Retorik
 Sådan får du indflydelse på dit studie
Tilstedeværelse på Tour de RUC i Studenterhuset og i øvelokalet
Tilstedeværelse på studielivsmessen
Kokkehold og aktivister på en af rusturene, der manglede dette.
Evaluering af rusvejledningen ved sparring på skriftlig evaluering og udførelse af mundtlig
kvalitativ evaluering til husmøderne.
Indkaldelse og planlægning af evaluering af rusvejledningen for alle hussekretærer og koordinatorer, vejledere og studieledere.
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Ansættelse af BW-koordinatorer og jævnlig sparring med disse og deres loge
Arrangere målsætningsseminar for rusvejledningen næste år

Bilag 8: Dimensionering
af Yasmin Davali og Therese Cerderberg Nielsen

6
8
10
12
14
16
18
20

Mandatgivning på dimensioneringsområdet
På sidste bestyrelsesmøde havde vi besøg af Rasmus Markussen fra DSF for at få en
introduktion til dimensionering, og de udfordringer vi kan forvente at skulle forholde os til
i den kommende tid. På baggrund af dette tog bestyrelsen en løs diskussion af emnet. Dette
skal nu følges op af en mandatgivning til vores indvalgte, som kan bruges i deres videre
arbejde med dimensionering på RUC.
Vi foreslår, at bestyrelsen vedtager en række retningslinjer til arbejdet. Retningslinjerne er
ret grundlæggende overvejelser, som vores repræsentanter skal bruge som pejlemærker og
tage med i arbejdet med dimensionering på RUC. Bestyrelsen tager altså ikke stilling til,
præcis hvordan arbejdet med de centrale dimensioneringstiltag skal se ud, men giver nogle
retningslinjer for hvilke værdier, der skal lægges til grund for arbejdet.
På bestyrelsesmødet skal bestyrelsen tage stilling til, om det er de rigtige retningslinjer; er
der overvejelser, vi har glemt, eller noget der skal tages ud?
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Disse guidelines er:
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Ingen yderligere begrænsninger på optaget
En universitetsuddannelse giver studerende kritisk dannelse og hjælper os således til at
være kritiske røster i samfundet. Derfor bør adgangen til universitetet ikke begrænses
yderligere, fra politisk side.
Sikring af det frie fagvalg efter man er optaget
Man optages på RUC med en forventning om og en lovning på, at man senere i sit
bachelorforløb kan vælge (næsten) frit mellem alle RUCs fag. Begrænsning af det frie
fagvalg skal ske ud fra faglige overvejelser - ikke nationalpolitiske eller RUC's ledelses
holdning.
Ingen initiativer der skader den sociale mobilitet
Eventuelle tiltag til alternative modeller for optag på RUC må ikke skade den sociale
mobilitet. Der er i forvejen større risiko for frafald fra de videregående uddannelser, hvis
man kommer fra et ikke-akademisk hjem, og den negative sociale arv skal ikke forstærkes.
Derimod skal der tænkes i modeller der sikrer at RUC optager en bred studenterbefolkning
med forskellige styrker.

42
Sikring af en bred fagvifte på RUC

16

2
4
6

Det er vigtigt, at RUC har faglig mangfoldighed, dvs. at vi har fag fra mange forskellige
hovedområder, men også at vi har en bred fagvifte inden for de enkelte hovedområder.
Derfor skal lukning og sammenlægning af fag undgås, hvis der på nogen måde eksisterer et
meningsfuldt fagligt miljø.

Bilag 9: Finanslovskampagne
af Yasmin Davali
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Bestyrelsen har tideligere vedtaget at man i efteråret vil deltage i den fælles elev- og
studenterbevægelseskampagne, der skal sætte fokus på konsekvenserne af
underfinansiering af vores uddannelser og mobilisere til den demonstration elev- og
studenterbevægelsen indkalder til for at vise modstand mod nedskæringerne.
På punktet kommer bestyrelsen til at få en introduktion til det finanslovsforslag der netop
er blevet fremlagt og der kommer til at være mulighed for at stille spørgsmål til forslaget og
kort diskutere konsekvenserne for RUC.
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Herefter skal bestyrelsen diskutere.
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Hvordan laver man en kobling mellem studiemiljø-kampagnen og
finanslovskampagnen?
2. Hvilke mobiliserende aktiviteter kan man lave i kampagnen, for at mobilisere til
demonstrationen mod uddannelsesnedskæringer på finansloven.
Herudover skal der findes en arbejdsgruppe der arbejder videre med kampagneplanerne.
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Bilag 10: Kommende arbejdsopgaver
af Anna Vaarst
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Dette skal ske på punktet
Alle arbejdsopgaverne bliver gennemgået og dernæst kan man melde sig på.
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Arbejdsopgaver
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Velkomstbog
Vi er ved at udarbejde en velkomstbog, som skal sendes til alle nye medlemmer. Derudover
skal den også tages med til forskellige arrangementer til uddeling osv. Vi har lavet en
oversigt over hvad der skal stå på hvilke sider, nu skal vi bare have skrevet det. Vi har brug
for hjælp til at skrive det og det skal foregå i denne uge.
Studiemiljøkampagne
Vi har brug for folk til at stå ved vores fantastiske ønskebrønd. Folk må gerne skrive sig på
til alle dage indtil til og med næste tirsdag. Især fredag har vi brug for hjælp, hvor vi gerne
vil stå både i frokostpausen og til kapsejlads. Derudover må folk gerne melde sig til at flyers
ud på onsdag og torsdag i næste uge. Inde på det store kontor hænger en oversigt over
hvilke huse, der er hængt plakater op. Der mangler stadig en del, så hvis man har tid, må
man gerne gå ind og tage nogle plakater med ud og hænge op.
Introarrangementet 11/9
Vi har lagt et ambitiøst program til introarrangementet den 11/9 og lavet en seriøs
mobilisering, så vi regner med at få en del til arrangementet. Derfor vil vi gerne vide, hvem
der deltager fra bestyrelsen, så vi kan fordele arbejdet mellem folk. Der er både brug for
folk til at sidde i forskellige workshopgrupper og til at lave praktiske ting
Hjemmesiden
Vi har nu bedt en weblayouter om at ændre opsætningen på vores hjemmeside. Derfor har
vi brug for folk, som kan skrive opdaterede versioner, tage billeder osv. Vi har en samlet
oversigt over hvad der skal stå hvor, vi skal bare have det skrevet. Det skal foregå indenfor
de næste par uger.
Medlemsgoodie-bags
Vi har fået en masse medlemmer i studiestarten og de skal have information ud i brev med
deres medlemskort, et velkomstbrev og velkomstbogen. Vi skal have folk til at sidde og
sende brevene og skrive adresser osv. på. Det skal ske sidst i næste uge og vi skal have folk
til at hjælpe med det, så det kan man melde sig til.
Derudover skal folk komme og hente deres goodie-bags indeholdende termokrus,
mulepose og evt. en notesbog. Når folk kommer og henter det, skal de krydses af i vores
medlemsdatabase og der skal være folk klar til at modtage dem. Dette skalske sidst i
september og vi skal have folk til at sidde på kontoret. Man melder sig på til at sidde på
kontoret og være klar til at hjælpe, og så laver vi en plan, som passer dem, der er meldt på.
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