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DAGSORDEN
ANKOMST 15:45 – 16:00
FORMALIA 16:00 – 16:05
A) VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

C) GODKENDELSE AF REFERAT

B) OPTÆLLING AF STEMMEBERETTIGEDE

D) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

ORIENTERINGER

Bilag 1 16:05 – 16:30

STUDENTERRÅDETS ØKONOMI 16:30 – 17:20
A) STATUS

C) ØKONOMISK BERETNING

B) ÅRSRAPPORT

D) OPLÆG FRA ØKONOMISK UDVALG + BRAINSTORM I
GRUPPER

PAUSE 17:20 – 17:40
NSM 17:40 – 18:10
A) ORIENTERING OM SAGEN

C) FREMADRETTEDE ERFARINGER

B) EVALUERING AF STUDENTERRÅDETS ARBEJDE

ORGANISATION OG ARBEJDSGANGE – FORTSAT 18:10 – 18:55
EVENTUELT 18:55 – 19:00
AFTENSMAD 19:00

Der er på bestyrelsens årshjul sat punktet ”hverdagens problemer” på dette møde, men det
er formandsskabets vurdering, at der er projekter nok i søen, og derfor indstiller
formandsskabet, at punktet udskydes til efteråret.
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Bilag 1: Referat af sidste bestyrelsesmøde
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 RUSvejledningen 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
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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
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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.

Bilag 2: Orienteringer
Orientering fra kampagneudvalget
Vi har i løbet af den sidste måned i kampagneudvalget beskæftiget os med forårskampagne
i DSF. Inden denne kampagne satte vi os nogle målsætninger om hvad vi ville lave ude på
RUC. De gennemgås kort her:
”Event”:

Kommentarer:

Opdatering om kampagnen til Done
studenterrådets nyhedsbrev
Ungestormøde i Nørrebrohallen

Meget kort mobiliseringsfrist. Flere ikke-aktive havde sat
sig på at komme, men måtte aflyse da der var infomøde
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om 3. semester samme tidspunkt. Derfor stort set kun
tidligere aktive fra RUC.
Indlæg til RUC-nyt
Løbende

opdateringer

Done
på Der har været en i skrivende stund. Bliver løbende

facebook med kampagnevideoer opdateret når der kommer flere artikler og videoer ud på
og events

siden.

Opsætning af materialer på RUC

Done. Der blev sat op i rigtig mange huse.

Flyeruddeling

Valgte vi at aflyse.

Opsætning af skilte med Netto Det hele er lavet. Er i skrivende stund ikke sat op endnu,
tema og ophængning af banner

men det bliver det.

National flashmob

Er blevet foreløbigt udskudt. Måske aflyses den??

Forårskampagnen har haft et tema som har været nemt at formidle ud og er blevet
modtaget rigtig godt blandt de studerende. Vi har bl.a. (mere spontant) lavet flyeroplæsning i fredagsbaren, hvilket også blev modtaget godt. Vi kan altså endnu engang
prale med at have taget et tema op som er meget centralt for de studerende.
Kampagnen har også vist at der er nogle helt centrale udfordringer ved det at føre
kampagner på RUC.
-‐

Da vi har tre forskellige politiske udvalg med ca. målgruppe, betyder det at der ikke
er særlig mange folk i de enkelte udvalg. Det er derfor også sværere at køre
kontinuerlige møder, da der ikke skal mange afbud til før man må rykke det hele.

-‐

DSF’s kampagner ligger ofte oven i projektskrivning. Det betyder at RUC’ere
generelt er meget svære at få fat på. Dette var også grunden til at vi valgte ikke at
lave flyeruddeling, da vi ikke mente at det var værd at stå op tidligt om morgenen
hvis ikke der var en større ”morgentrafik” at dele ud til.

-‐

Det er svært at lægge tidslinjer for hvornår man gerne vil gøre hvad. De deadlines vi
selv havde fastsat blev rykket rundt hele tiden, da materialerne blev forsinkede og
pga. de uforudsete møder o. lign. der opstår under projektskrivningen.

Fremadrettet kommer vi til at skulle lave en evaluering af kampagnen i kampagneudvalget.
Derudover skal vi kort have snakket om næste år og kigget på hvordan vi bedst kan
undersøge RUC-studerendes problemer, evt. sammen med valgudvalget.
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Orientering fra FUNE
Konflikthåndteringsseminar
FUNE afholdt et konflikthåndteringsseminar d. 16. april med Lasse Blomhøj som
oplægsholder. Forud for seminaret havde vi udarbejdet følgende målsætninger og
succeskriterier:
Målsætninger
-‐

At deltagerne får konkrete redskaber til at håndtere konflikter

-‐

At deltagerne forstår, hvorfor det er vigtigt at tale om konflikterne

-‐

At der skabes fokus på fagudvalgets rolle; dets begrænsninger og muligheder

-‐

At der er mindst én repræsentant fra hvert fagudvalg

-‐

At der skabes rum for, at fagudvalgene kan tale frit om problemerne

Succeskriterier
-‐

At fagudvalgene får kommunikationsbaserede redskaber, som de kan anvende i
håndteringen af konflikter.

-‐

At fagudvalgene får mulighed for at tale om, hvordan de tidligere har ageret i
specifikke konflikter, eller konflikter de kunne forestille sig at opleve

-‐

At der bliver talt om konstruktive perspektiver på de problemer, fagudvalgene har
oplevet/oplever

Seminaret var i høj grad centreret omkring deltagernes egne oplevelser, og der blev derfor
skabt rum for, at fagudvalgene kunne tale frit om de problemer, der kan opstå i
fagudvalgsarbejdet. Der blev diskuteret konflikthåndtering med udgangspunkt i relevante
fagudvalgsproblemstillinger, og fagudvalgets rolle i konflikter blev debatteret. Alle
målsætninger blev dermed nået, med undtagelse af målsætningen om at én repræsentant
fra hvert fagudvalg skulle deltage. Seminaret havde kun tre aktive fagudvalgsmedlemmer
som deltagere, hvilket var langt fra målsætningen. Der var flere afbud på dagen for
seminaret, ligesom en eksamen på hum-bas var blevet flyttet efter datoen for seminaret var
fastsat. Konflikthåndteringsseminaret er blevet efterspurgt af mange
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fagudvalgsmedlemmer over længere tid, og vi havde derfor regnet med et større
deltagerantal.
Kommende aktiviteter
I løbet af maj måned skal vi internt i FUNE evaluere konflikthåndteringsseminaret. Her vil
være fokus på, hvordan vi kan få flere deltagere til vores næste arrangement.
Desuden vil vi snarest muligt afholde et møde med rusformandsskabet omkring FUNEs
rolle i rusvejledningen. Her vil vi diskutere FUNEs rolle i forhold til pilotprojekt i
rusperioden og nedsættelse af fagudvalg i de nye huse.

Orientering fra Rusudvalget
Jakob Hansen
Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt et temamøde og et koordinationsmøde
i rusudvalget.
Temamødet
Temamødet omhandlede evaluering af russeminar 1 og en diskussion af
rusvejlederuddannelsen generelt. Til temamødet var der et stort fremmøde på omkring 40
mennesker, hvilket førte til en god og konstruktiv diskussion om rusvejlederuddannelsen
og især forløbet af det veloverståede russeminar 1, som folk generelt var meget tilfredse
med. Mødet foregik på engelsk, fordi der var internationale studerende til stede, hvilket
går godt i spænd med ambitionerne fra det foregående temamøde om at afholde møder på
engelsk, når der er internationale studerende til stede. Netop det at russeminar 1 foregik på
engelsk var dog et af kritikpunkterne, fordi visse pointer går tabt, men det er en ting, som
man i rusvejledningen løbende må evaluere, og der er dels rusudvalget samt dette års
lakajgruppe begge gode fora til at diskutere dette og evaluere på processen.
Rusudvalget er desuden ved at ”finde sig selv” internt, så temamøderne går langt mere
flydende, hvor der er en klar ansvarsfordeling, og udvalget nyder desuden godt af, at der er
en del, der har engagementet til at bruge tid på koordinationsmøderne og på at planlægge
temamøderne, og overordnet set har foråret hidtil gået stort set optimalt, idet udvalget har
fået afholdt de temamøder, der var blevet udset, og udvalget er langt mere aktivt end
nogensinde før. Der har været nogle afvigelser fra den oprindelige mødekalender, da der
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var for få der kunne på de oprindeligt fastlagte datoer, men udvalget har holdt fast i de to
månedlige møder (1 koordinationsmøde og 1 temamøde).
Koordinationsmødet
Mandag d. 30. april afholdte koordinationsgruppen et møde for at evaluere det seneste
temamøde og for at planlægge det næste.
Der blev det besluttet, at det næste temamøde skulle rykkes fra d. 17. maj, som var planen
efter mødekalenderen, grundet intensiv, og mødet bliver nu i stedet afholdt fredag d. 15.
juni.
Temaet på mødet bliver ansættelsesproceduren for rusformandskabet. Udvalget vil gøre
det klart for deltagerne til mødet, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt man skal vende
tilbage til den gamle procedure, hvor det var et regulært valg blandt rusvejlederne, men det
er et møde, der skal lægge op til, hvordan man kan forbedre den procedure, der er nu, hvor
et ansættelsesudvalg bestående af en fra SR’s formandskab, en afgående rusformand og en
rusvejleder beslutter, hvilket par, der skal besidde posten det næste år, baseret på en
tillidsafstemning blandt rusvejlederne og samtaler med parrene.
Temamødet vil vægte en hensyntagen til behov både fra rusvejlederne, SR og rektoratet i
forhold til de overvejelser, folk skal gøre sig, og forhåbentlig kan vi få en konstruktiv
diskussion uden mudderkastning, der kan være med til at finjustere processen, så
rusvejlederne føler sig endnu mere inkluderet i processen næste år, uden at
rusformandskabets arbejdsgiver, Studenterrådet, mister en overvejende indflydelse.
Beslutningen om at afholde mødet, på trods af visse kontroverser det seneste års tid, er et
ønske fra rusudvalget om at indgå dialog mellem rusvejlederne og Studenterrådet og for at
imødegå den kritik, der har været af processen, om end det er udvalgets indtryk, at
stemningen blandt rusvejlederne er langt mere positivt indstillet overfor den nuværende
procedure end tilfældet var i efteråret, om end den stadig kan trænge til en finpudsning.
Onsdag d. 20. juni vil koordinationsgruppen evaluere på temamødet og blive enige om
konklusionen(/konklusionerne) fra mødet og evt. sende en indstilling til bestyrelsen, hvis
der er ændringsforslag til proceduren. Derudover vil dette møde være det sidste i
semesteret, hvorfor udvalget vil evaluere semesteret og planlægge det næste, som i første
omgang vil dreje sig om arbejdet med målsætningen for rusvejledningen 2013.
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Orientering fra Universitetspolitisk Udvalg
Af Ask Gudmundsen, AR-formand
Unipol har siden sidste bestyrelsesmøde arbejdet med en række sager i regi af Akademisk
Råd.
Meget af arbejdet har gået med, at få afsluttet farcen om lukningen af Eksternt Fagordningen. Her har rektoratet ikke ville imødekomme de førsteårsstuderendes ønske om
en forlængelse af fristen. Studerende på andre årgange, som først senere ville have opfyldt
kravene til optagelse i ordningen har derimod fået lov til at starte på deres eksterne fag
allerede fra efteråret. De førsteårsstuderende, som ikke får muligheden for at få de ønskede
kompetencer, er blevet lovet særlig råd og vejledning til, at finde uddannelser der vil give
dem de akademiske færdigheder de ønsker. Rektoratet er yderligere begyndt, at undersøge
om det er muligt, at oprette Medievidenskab som fag på RUC, da omkring halvdelen af de
studerende der ønskede et eksternt fag ville læse medievidenskab.
Så har strategien for at øge optaget på NSM taget en del tid. Unipol har brugt ret mange
kræfter på, at samle AR bag planen. Jo mere smertefrit vi kunne få planen igennem AR, jo
lettere ville det være for bestyrelsen at tilslutte sig den. Det lykkedes over al forventning,
hvilket vores repræsentanter i universitetsbestyrelsen kan fortælle mere om.
Fra seneste ordinære AR-møde skal det også noteres, at der var bred opbakning til
Studenterrådets overordnede arbejde for at sikre en god rusvejledning til de nye
studerende. Yderligere er optaget på sam faldet med 15 studerende. Det lyder ikke af
meget, men normalt stiger antallet – så det er en halv sejr, at dette ikke er tilfældet i år.
Der bliver oprettet et ny hum-hus, som følge af, at RUC har overtaget de gamle SKATbygninger ude foran kvadratroden. Sidst fik vi lovning på at der kun bliver optaget flere
hum-tek-studerende end sidste år såfremt, der bliver fundet, nye større lokaler til dem.
Fremadrettet bliver majs helt store kamp de nye administrative reformer. Her ønsker
fællesadministrationen, at placerer studiesekretærerne i store sekretariater i stedet for ude
på fagene. Dette bliver gjort mod (i hvert fald) CBIT, ENSPAC og CUID’s ønsker. Man vil
altså trække en administrativ omrokering ned over hovedet på de ansatte, og man vil tillige
gøre det uden at tage hensyn til de studerende ude på fagmiljøerne. Dette er selvfølgelig
noget vi arbejder imod. Hvis der er yderligere spørgsmål til dette fra bestyrelsen, vil jeg
meget gerne uddybe sagen på mødet.
Derudover skal Unipol arbejde med evalueringer af nye, som gamle uddannelser, og
hvordan man får brugt disse bedre. Vi begynder arbejdet med at implementere den nye
10

kandidatstruktur, samt kigger på hvordan studievejledningen skal organiseres i
forlængelse af den nye bachelorstruktur.
Sidst er jeg ved at forberede et valgoplæg, som forelægges valgudvalget i løbet af maj
måned. Valgudvalget består af: Kasper, Therese, Emil, Sidsel og undertegnede, men der er
stadig plads til flere.

Orientering fra Universitetsbestyrelsen
Der investeres i NSM. Nu skal der rekrutteres!
Som I nok alle ved, så er naturvidenskab på RUC ikke blevet lukket i denne omgang. Det er
dog vigtigt at have i baghovedet, at der er blevet slukket meget ild i processen, som i sidste
ende kunne have lukket NSM på RUC.
Det blev heldigvis på bestyrelsesmødet besluttet at der hverken bliver nedlagt eller
reduceret til støttefag. Det er en rigtig stor sejr.
Der kommer dog en reduktion af underviserne på NSM og det vil sige at fagene på NSM,
kommer til at køre på et minimum hen over det næste stykke tid, og at det er rigtig vigtigt
at der kommer mange flere nye studerende til instituttet over de kommende år. Det er
vigtigt så vi kan styrke instituttet og sikre at vi ikke kommer til at stå i en lignende
situation endnu en gang. Vi skal som studerende sikre de gode historier om NSM og NAT
for at være med til at rekrutteringen kan styrkes.
Tendenser til at ville afskaffe kombiuddannelser
I forbindelse med NSM-sagen og grundet generelle tendenser, som vi kan se igennem
vores virke, så tyder det desværre på at vores kombiuddannelser er truet, som vi kender
dem i dag. Både prorektor og rektor, har flere gange givet udtryk for at RUC er nødt til at få
en ny profil. Med denne nye profil, mener rektoratet, at vi skal se på andre måder at have
uddannelser på end den gamle kombi-struktur. Det er noget at vi skal være rigtig
opmærksomme på, hvis vi vil beholde kombimuligheden! Efter vores mening, burde vi i
stedet overveje hvordan vi kan udvikle de uddannelser vi har og dermed styrke
kombistrukturen i stedet for at oprette nye ‘lange’ uddannelser. Ved denne kurs risikerer vi
at ‘småfagsproblematikken bliver generel på RUC pga. kanibalisering fra kombi- til lange
uddannelser. Der er således en grundlæggende debat under opsejlning om, hvad vi vil med

11

RUC’s profil. Vi håber I som Bestyrelse vil være med til at diskutere situationen overordnet
og deltage i debatten når I møder den.
Besøg fra UB-rep fra resten af landet:
Her d. 11. maj får vi besøg fra de andre studerende som sidder i de andre
universitetsbestyrelser i hele landet til netværksmøde. Temaet for dette møde er kvalitet i
uddannelserne, som er blevet landsdækkende højaktuelt i forlængelse af diskussioner om
udviklingskontrakterne. Her var et af de pligtige mål, som derfor er enslydende for alle
universiteter, uddannelseskvalitet. Vi får blandt andet besøg af prorektor til oplæg.

Bilag 3: Studenterrådets økonomi
Status:
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Indtægter
Rusvejledning

Honorarer

RUC – tilskud
Reklamer
Rusbog
Rustursbetalinger
Deltagerbetaling Russeminar 1
I alt
Bestyrelsesrepræsentanter
AR-repræsentanter
I alt

Korrektion
kr 466.500,00
kr 20.000,00
kr 40.000,00
kr 600.000,00
kr 59.500,00

Korrektion
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 55.620,78
kr 1.186.000,00

kr 110.000,00
kr 49.600,00

kr 55.620,78
kr 0,00
kr 0,00

kr 159.600,00

kr 0,00

Medlemskontingenter

kr 120.000,00

kr 403,30

Festival

kr 110.000,00

kr 0,00

kr 67.500,00
kr 40.000,00

kr 0,00
kr 0,00

Fagforeninger

Tilskud fra RUC

Diverse

Studiestart: DM+Djøf+IDA+MA
FANE: DM + Djøf
I alt
Politiske aktiviteter
Driftstilskud
Sekretærtilskud
Studentersocialt tilskud
Uddannelsestilskud
Revision
I alt
Renter
Andet
I alt

Indtægter i alt
Udgifter
STUDU

kr 107.500,00
kr 84.000,00
kr 137.500,00
kr 150.500,00
kr 66.000,00
kr 143.500,00
kr 19.000,00

kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00

kr 600.500,00
kr 0,00
kr 0,00

kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00

kr 0,00
kr 2.283.600,00

kr 0,00
kr 56.024,08

Udvalgsbudget
I alt

kr 40.000,00

FUNE

Udvalgsbudget

kr 20.000,00

kr 420,00

RUC'ers by Choice

Udvalgsbudget

kr 90.000,00

kr 104.583,27

Rusvejledning

Honorar, rusformænd
Honorar, BW
Medlemsrabat
Udvalgsbudget
Rusture
I alt

kr 25.000,00
kr 8.000,00
kr 60.000,00
kr 506.350,00
kr 600.000,00

kr 4.500,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 168.684,96
kr 0,00

FANE

LPU

Unipol

kr 5.233,85

kr 1.199.350,00

Udvalgsbudget
I alt

kr 60.000,00

DSF-kontingent
Udvalgsbudget
I alt

kr 40.000,00
kr 1.000,00

Honorar, UB-rep
Honorar, AR-formand
Udvalgsbudget
I alt

kr 5.233,85
kr 40.000,00

kr 173.184,96
kr 18.102,95

kr 60.000,00

kr 18.102,95
kr 0,00
kr 197,00

kr 41.000,00
kr 110.000,00
kr 27.500,00
kr 6.500,00

kr 197,00
kr 38.871,00
kr 2.291,67
1224,72

kr 144.000,00

kr 42.387,39

Valgudvalg

Udvalgsbudget

kr 30.000,00

kr 0,00

Kampagneudvalg

Udvalgsbudget

kr 10.000,00

kr 493,90

Internationalt udvalg

Udvalgsbudget

kr 5.000,00

kr 0,00

Aktivitetspulje

kr 10.000,00

kr 5.416,60

Festival

kr 35.000,00

kr 0,00

kr 216.000,00
kr 72.000,00
kr 42.000,00
kr 72.000,00
kr 54.000,00

kr 78.000,00
kr 12.000,00
kr 24.000,00
kr 16.000,00
kr 24.000,00

Løn

Frikøb af formandskab
Administrativ medarb
Kommunikationsmedarbejder
Medlemssekretær
Opkvalificeringsmedarb
I alt

Drift

Udgifter i alt
Balance

Transport
Bestyrelsesmøder
Opkvalificering af aktive
Introforløb for nye medlemmer
Generalforsamling
Reception
Repræsentation
Hjemmeside
Revision
Forsikring
Kontorhold
Diverse
I alt

kr 456.000,00
kr 15.000,00
kr 11.000,00
kr 30.000,00
kr 6.000,00
kr 7.000,00
kr 5.000,00
kr 5.000,00
kr 5.000,00
kr 25.000,00
kr 6.000,00
kr 30.000,00
kr 2.000,00

kr 154.000,00
kr 4.186,59
kr 2.436,84
kr 23.452,50
kr 1.240,50
kr 0,00
kr 3.969,14
kr 4.927,32
kr 2.055,00
kr 18.750,00
kr 5.912,00
kr 7.982,01
kr 285,77

kr 147.000,00

kr 75.197,67

kr 2.287.350,00

kr 579.217,59

kr -3.750,00

kr -523.193,51

13

Økonomisk beretning for regnskabsåret 2011
Den økonomiske beretning har til formål dels at give et overblik over foreningens
økonomiske udvikling i det forgangne år, dels svare på revisionens bemærkninger og
redegøre for hvordan eventuelle fejl og mangler håndteres og rettes, så de ikke gentages i
det nuværende regnskabsår. På baggrund af følgende redegørelse og revisionens arbejde,
indstiller formandskabet til at bestyrelsen godkender regnskabet for 2011.
Beretningen er inddelt i tre afsnit: Et kort indledende afsnit om Studenterrådets økonomi
overordnet, et afsnit om regnskabet for 2011 med nedslag på væsentlige steder og til sidst
en besvarelse af revisionens bemærkninger til regnskabet.
Om Studenterrådets økonomi
Studenterrådets regnskab føres af den økonomiansvarlige næstformand dvs. betaling af
regninger, udskrivning af fakturaer, bogføring, indberetning og udbetaling af løn og
honorarer m.v. I september 2011 og året ud havde Studenterrådet dog en administrativ
medarbejder ansat til at hjælpe den økonomiansvarlige næstformand med bogføring.
Størstedelen af Studenterrådets indtægter kommer fra RUC og er beskrevet i ”aftale for
tilskud mellem RUC og Studenterrådet 2011”. Aftalen genforhandles årligt.
Alle tilskud er dog underlagt en effektivisering på 2 % hvert år. Øvrige væsentlige
indtægtskilder tæller Studenterrådets engagement på Roskilde festivalen, samarbejdet
med en række fagforeninger samt medlemskontingenter for året. Ligeledes gælder det for
Studenterrådets

udgifter,

at

tilskudsaftalen

indikerer

hvilke

indsatsområder

Studenterrådet varetager med økonomisk ansvar.
Om regnskabet for 2011
Årsrapporten for 2011 er en oversigt over de økonomiske bevægelser i 2011, samt
revisorens kommentar til den overordnede økonomistyring i Studenterrådet. I
årsrapporten fremgår ligeledes årsresultat for Fredagsbaren, RUSIS, TMD og IC. Dette
skyldes, at administration at disses økonomi kører gennem studenterrådets CVR.nr., bank,
lønsystem, samt bogføringssystem.
På side 5 i udkastet til årsrapport 2011 fremgår resultatopgørelsen for 1. januar 2011 – 31.
december 2011. Her sammenlignes Studenterrådets økonomi i 2011 med den økonomiske
situation i 2010. Opgørelsen viser faldende indtægter, samtidig med at vi har fået øget
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forbrug. I 2011 havde vi således et underskud på 130.477 kr. i forhold til indtægterne, mens
vi i 2010 havde et overskud på 55.798 kr. På side 7 fremgår Studenterrådets egenkapital,
som på trods af et underskud i 2011, stadig er et godt stykke over 600.000.
Kommentarer til indtægter 2011:
Generelt modtog vi 2011 færre indtægter fra RUC. Alle tilskud er reduceret med 2 %, og
samtidig har vi fået væsentligt færre indtægter ind igennem reklamer og medlemskaber. På
trods af at vi i 2011 havde flere pladser i akademisk råd end året før, er indtægterne det år
færre end tidligere.
Kommentarer til udgifter 2011:
Studenterrådets udgiftsniveau var i 2011 højere end tidligere år. Særligt øget udgifter i
forbindelse med afholdelse af fester, samt øget administrationsomkostninger bidrager til
en stigning i omkostninger. Særligt omkostningerne til kontorhold og hjemmeside er
større end året før. Dog fremgår disse også som aktiver.
Revisionens anmærkninger
8 På baggrund af foreningens størrelse og organisation er der ikke mulighed for
etablering af effektive interne kontroller og funktionsadskillelse. Dette forhold forøger
risikoen for, at fejl eller mangler som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger kan
opstå og forblive uopdagede.
Revisoren anser Studenterrådet forretningsgange i forbindelse med økonomistyringen,
som betryggende, men efterspørger dog en mere effektiv intern kontrol.
14 Ved revisionen er konstateret enkelte tilfælde, hvor der ikke forefindes fyldestgørende
dokumentation for afholdte omkostninger. Vi skal henstille til, at der forefindes behørige
bilag på alle omkostninger i bogholderiet.
15 Vi har afstemt udbetalte og udgiftsførte lønninger til det af foreningen oplyste til
SKAT. Det er
kontrolleret at A-skat, AM-bidrag m.v. er beregnet, indberettet og indbetalt korrekt og
rettidigt.
I tidligere årsrapporter er dette blevet påpeget og er nu blevet rettet.
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20 Vi skal anbefale at bestyrelses- og generalforsamlingsreferater underskrives af
bestyrelsen.

Bilag 4: Organisation og arbejdsgange - fortsat
Vi skal på dette punkt fortsætte diskussionen om oprettelsen af et forretningsudvalg, en
mindre revidering af vedtægterne, samt om mulighederne ved et andet
medlemskontingent.
Diskussionerne vil være delt op i 3 emner:
1. En diskussion om det forslag til vedtægtsændringer og kommissorium.
Der kommer til at være en gennemgang af vedtægtsændringerne og efterfølgende af
det første udkast til et kommissorium for et forretningsudvalg.
2. Der bliver en kort orientering om at der i forbindelse med et muligt bankskift er
påkrævet nogle små tilføjelser i forbindelse med økonomistyrring, pga. ny
lovgivning.
3. Der kommer en fortsættelse af diskussionen om en ny medlemskontingentform,
hvor de økonomiske muligheder er opridset.
Indstilling
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med det næstkommende
bestyrelsesmøde d. 4 juni.
Til denne generalforsamling indstilles:
- Vedtægtsændringer til oprettelse af et forretningsudvalg.
- Vedtægtsændringer til sikring af det økonomiske ansvar i forbindelse med
Studenterrådets konti.
- Fastsættelse af en ny medlemskontingentform.
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- Valg til de mulige ekstra medlemmer af Studenterrådets bestyrelse samt suppleanter.

Vedtægtspakke:
Vedtægtsændringerne til oprettelse af et Forretningsudvalg
1. Ændring
§5
Der tilføjes et nyt punkt 3 kaldet “Forretningsudvalget”
Motivation: Dette er gjort for at vise forretningsudvalgets placering i studenterrådets
organisation.
2. Ændring
§ 13 punkt 4
I sætningen “Otte menige medlemmer valgt af generalforsamlingen.” ændres “otte” til “ti”
Motivation:
For at sikre at forretningsudvalget ikke kommer til at sidde med et flertal i studenterrådets
bestyrelse udvides bestyrelsen med to medlemmer så bestyrelsen kommer til at bestå af 16
personer frem for 14 som vi er i dag.
3. Ændring
Ny § 18
Stk. 1 Forretningsudvalget består af formandskabet, Studenterrådets repræsentant/er i
universitetsbestyrelsen og formanden for Akademisk Råd, samt et menigt medlem fra
bestyrelsen.
Stk. 2 Forretningsudvalget varetaget koordineringen af politiske og strategiske sager
imellem bestyrelsesmøderne.
Stk. 3 Ved det konstituerende bestyrelsesmøde, vælger bestyrelsen af sin midte ét medlem
til forretningsudvalget.
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Stk. 4 Bestyrelsen godkender ligeledes på dens konstituerende møde et kommissorium
med mandat og kompetencer for forretningsudvalget.
Stk. 5 Studenterrådets formand er født formand for forretningsudvalget. Ved formandens
fravær tiltræder en af næstformændene denne funktion
Motivation: mundtligt.

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet
Artikel 1: Navn og hjemsted

§ 1 – Navn og hjemsted Stk. 1
Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller
SR-RUC).
Stk. 2
Organisationen har hjemsted på Roskilde Universitet.
Artikel 2: Formål

§ 2 – Formål
Stk. 1
Studenterrådet er organisation for de studerende på RUC. Studenterrådet har til
formål at varetage de studerendes studentersociale, studenterfaglige og
studenterpolitiske interesser.
Stk. 2
Studenterrådet er en ikke-religiøs organisation
Stk. 3
Studenterrådet er uafhængigt af partipolitiske interesser.
Artikel 3: Medlemskab

§ 3 – Personlige medlemmer
Stk. 1
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Der eksisterer to individuelle medlemskaber af Studenterrådet: Et ordinært
medlemskab og et støt- temedlemskab.
Stk. 2
Alle personer, der er indskrevet som studerende ved RUC, kan optages som
ordinære medlemmer.
Stk. 3
Personer, der ikke er indskrevet ved RUC, kan optages som støttemedlemmer.
Stk. 4
Medlemmer af Studenterrådet og støttemedlemmer opkræves et
medlemskontingent fastsat af generalforsamlingen.
Stk. 5
Medlemmer der ophører med at være indskrevet som studerende ved RUC
overflyttes til støttemedlemskab.
Stk. 6
Medlemmer, der skriftligt til Studenterrådets formandskab ytrer ønske herom, kan
uden yderligere varsel udmelde sig af Studenterrådet.
Stk. 7
Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
§ 4 – Kollektivt medlemskab
Stk. 1
Som kollektive medlemmer kan optages demokratiske studenterorganisationer på
RUC med studentersociale, studenterfaglige eller studenterpolitiske formål.
Stk. 2
Medlemsorganisationer optages på generalforsamlingen med almindeligt flertal.
Stk. 3
Medlemsorganisationer, der skriftligt til Studenterrådets formandskab ytrer ønsker
herom, kan uden yderligere varsel udmelde sig af Studenterrådet.
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Artikel 4: Organisationens myndigheder

§ 5 – Struktur Stk. 1
Studenterrådets besluttende myndigheder er herunder nævnt i prioriteret
rækkefølge:
1.

Generalforsamlingen

2. Bestyrelsen
3. Forretningsudvalget (Her er “Forretningsudvalget” tilføjet)
4. Formandskabet
Artikel 5: Generalforsamlingen

§ 6 – Generalforsamlingens formål
Stk. 1
Studenterrådets generalforsamling afholdes i 4. kvartal. Generalforsamlingen er
Studenterrådets øverste myndighed og fungerer som retningsgivende for
Studenterrådets politiske, faglige og studentersociale arbejde.
§ 7 – Dagsorden
Stk. 1
Generalforsamlingen fastsætter selv sin egen dagsorden. Dagsordenen skal som
minimum indeholde følgende punkter:
1. Åbning herunder valg af dirigent(er) og referent(er) samt fastsættelse af
dagsorden. 2. Bestyrelsens beretning
3. Fastsættelse af medlemskontingent
4. Indkomne forslag til:
a) Vedtægt
b) Arbejdsplan
5. Behandling af ansøgninger om kollektivt medlemskab
6. Valg af formand og næstformænd
7. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af kritisk revision
9. Valg af lovudvalg
10. Evt.
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§ 8 – Indkaldelse
Stk. 1
Bestyrelsen skal overfor de studerende på RUC varsle generalforsamlingen senest
seks uger før afholdelse med angivelse af foreløbig dagsorden og tidspunkt.
Stk. 2
Opstillingsgrundlag til formand og næstformænd samt forslag til ændringer af
vedtægterne skal være Studenterrådets formandskab i hænde senest tre uger før
generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3
Bestyrelsen udsender til alle medlemmerne forslag til dagsorden med tidsplan,
frister for opstillinger og ændringsforslag, forslag til forretningsorden, skriftlige
beretninger, opstillingsgrundlag samt indkomne forslag mindst to uger før mødets
afholdelse.
§ 9 – Stemmeret Stk. 1
Alle studerende på RUC kan deltage på generalforsamlingen med fuld stemme- og
taleret.
Stk. 2
Hver studerende har én stemme på generalforsamlingen.
Stk. 3
Alle stemmer er personlige, og kan kun afgives ved fremmøde.
§ 10 – Beslutningsdygtighed
Stk. 1
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når generalforsamlingen er rettidigt
indkaldt jf. § 8.
§ 11 – Afstemning
Stk. 1
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For vedtagelse af forslag kræves flere stemmer for end i mod, medmindre andet er
anført i nærvæ- rende vedtægt. I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen,
og hvis der også denne gang er stemmelighed, bortfalder forslaget.
Stk. 2
Ved valg, hvor mere end én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel
stemmes på et antal kandidater, som ligger mellem 0 og én over halvdelen af det
antal poster som skal besættes. Valgt er de kandidater som opnår flest stemmer. Er
der ikke opstillet flere kandidater, end der er poster, er de opstillede valgt.
Stk. 3
Ved valg, hvor netop én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel højest
støttes én kandidat. Er der flere end to kandidater, og opnår ingen støtte fra over
halvdelen af de indleverede stemmesedler, går de to kandidater med flest støtter
videre til en anden runde. En kandidat er valgt, når denne i en runde har modtaget
støtte fra mere end halvdelen af de indleverede stemmesedler. Opnår ingen i første
eller en evt. anden runde støtte fra mere end halvdelen af de indleverede
stemmesedler, er ingen af kandidaterne valgt. Er kun én kandidat opstillet, er
denne valgt, med mindre den vælgende forsamling beslutter at udskrive
tillidsafstemning. I så fald er kandidaten valgt, hvis mere end 50% af de indleverede
stemmesedler viser tillid.
Stk. 4
Ved stemmelighed trækkes lod. Lodtrækningen foregår offentligt.
Stk. 5
Ved valg til Studenterrådets formandskab afholdes først tillidsvalg for alle opstillede
kandidater. Kandidater der ikke vises tillid af mere end 50% af stemmerne ved
denne afstemning fjernes fra listen over opstillede kandidater. Herefter foretages
valg efter proceduren i stk. 3.
Stk. 6
Alle personafstemninger foregår skriftligt. Andre afstemninger foregår som
udgangspunkt ved håndsoprækning, men kan foretages skriftligt hvis to eller flere
af de tilstedeværende ønsker det.
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§ 12 – Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
En ekstraordinær generalforsamling kan begæres af et flertal i bestyrelsen eller et
enigt formandskab.
Stk. 2
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst tre
ugers varsel og afholdes senest seks uger efter begæringen. Indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling har opsættende virkning på beslutninger, som
vedrører generalforsamlingens beslutningstema.
Artikel 6: Bestyrelse og formandskab

§ 13 – Sammensætning Stk. 1
Studenterrådets bestyrelse er sammensat af:
1. En formand valgt af generalforsamlingen.
2. Enorganisatorisknæstformandogenøkonomiansvarlignæstformandvalgtafgener

alforsam3. lingen.
4. Otte (Ændres til “ti”) menige medlemmer valgt af generalforsamlingen.
5. Studenterrådets medlemmer af RUC’s bestyrelse.
6. Formanden for gruppen af repræsentanter i Akademisk Råd.

Stk. 2
Valg af formand, de to næstformænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer sker ved fire
adskilte afstemninger, i nævnte rækkefølge.
Stk. 3
Generalforsamlingen vælger 2-3 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges
ved bestyrelsesvalget og er valgt ind i den rækkefølge de har fået flest stemmer.
Suppleanterne træder til i tilfælde af bestyrelsesmedlemmers forfald.
Stk. 4
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I tilfælde af formandens afgang konstituerer bestyrelsen en af de to næstformænd
til at overtage pladsen som formand, og konstituerer en ny næstformand fra sin
midte.
Stk. 5
I tilfælde af en næstformands afgang konstituerer bestyrelsen en ny næstformand
fra sin midte.
Stk. 6
Hvert medlem af bestyrelsen kan kun bære ét mandat.
§ 14 – Bestyrelsens formål
Stk. 1
Bestyrelsen er Studenterrådets højeste myndighed mellem generalforsamlingerne
og har til opgave at koordinere Studenterrådets aktiviteter. Bestyrelsens primære
opgave er at varetage Studenter- rådets økonomiske, politiske og strategiske ledelse.
Stk. 2
Bestyrelsens møder er åbne for alle studerende på RUC. Dog kan bestyrelsen vælge
at lukke punkter på dagsordenen i særlige tilfælde, herunder personsager.
Beslutning om at lukke et punkt kan kun tages af et flertal på mindst 2/3 af de
stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.
§ 15 – Beslutninger
Stk. 1
Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal, undtagen i tilfælde hvor
andet er defineret i vedtægterne.
Stk. 2
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
§ 16 – Tiltræde
Stk. 1
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Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling tiltræder
førstkommende 1. fe- bruar efter generalforsamlingen.
Stk. 2
Bestyrelsesmedlemmer valgt på en ekstraordinær generalforsamling tiltræder
straks efter valget.
§ 17 – Udvalg
Stk. 1
Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige eller faste underudvalg til at varetage
specifikke arbejdsom- råder, og uddelegere kompetence til disse.
Stk. 2
I hvert udvalg nedsat af bestyrelsen sidder et bestyrelsesmedlem. Vedkommende
har til opgave at sikre kontakten mellem bestyrelsen og udvalget.
Stk. 3
Bestyrelsen er forpligtet til at nedsætte udvalg til at varetage Studenterrådets tre
hovedaktivitets- områder: Det landspolitiske, det universitetspolitiske, det
studenterfaglige og det studentersociale.
Ny § 18
Stk. 1 Forretningsudvalget består af formandskabet, Studenterrådets repræsentant/er i
universitetsbestyrelsen og formanden for Akademisk Råd, samt et menigt medlem fra
bestyrelsen.
Stk. 2 Forretningsudvalget varetaget koordineringen af politiske og strategiske sager
imellem bestyrelsesmøderne.
Stk. 3 Ved det konstituerende bestyrelsesmøde, vælger bestyrelsen af sin midte ét medlem
til forretningsudvalget.
Stk. 4 Bestyrelsen godkender ligeledes på dens konstituerende møde et kommissorium
med mandat og kompetencer for forretningsudvalget.
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Stk. 5 Studenterrådets formand er født formand for forretningsudvalget. Ved formandens
fravær tiltræder en af næstformændene denne funktion

§ 18 – Formandskabet
Stk. 1
Formandskabet består af Studenterrådets formand, en organisatorisk og en
økonomiansvarlig næstformand.
Stk. 2
Formandskabet har til opgave at varetage Studenterrådets daglige drift mellem
bestyrelsesmøderne.
Stk. 3
Bestyrelsen fastlægger nærmere formandskabets kompetence mellem
bestyrelsesmøder.
Artikel 7: Opstilling af kandidater

§ 19 – Opstilling af kandidater
Stk. 1
Studenterrådet opstiller mindst én liste af studerende ved valget til Roskilde
Universitets øverste organer: Bestyrelsen og Akademisk Råd.
Stk. 2
Alle studerende på RUC kan stille op til valg til tillidsposter og udpegninger
eksternt og internt i Studenterrådet.
Stk. 3
Lokalt opstillede lister til styrende organer på RUC, kan bruge Studenterrådets
navn hvis dette bliver godkendt af Studenterrådets bestyrelse.
Stk. 4
Studenterrådet forventer at personer som er valgt på organisationens lister, eller
bestrider tillidspo- ster for organisationen, holder Studenterrådet orienteret om
arbejdet. Repræsentanter er forplig- tede til at følge beslutningerne fra
Studenterrådets bestyrelse.
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§ 20 – Organisering af kandidater
Stk. 1
Studenterrådets repræsentanter i Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen og
Studenterrådets formandskab konstituerer sig ved overgangen til en ny valgperiode
i Universitetspolitisk Udvalg.
Stk. 2
Universitetspolitisk Udvalg vælger blandt repræsentanterne i Akademisk Råd en
person som fun- gerer som formand for gruppen af repræsentanter i Akademisk
Råd og universitetspolitisk udvalg. Denne formand indgår i Studenterrådets
bestyrelse (jf. § 13).
Stk. 3
Universitetspolitisk Udvalg er et udvalg under Studenterrådets bestyrelse jf. § 17.
Artikel 8: Tegningsret og Økonomi

§ 21 – Tegningsret og prokura Stk. 1
Studenterrådet tegnes af formandskabet, og formandskabet kan meddele prokura.
§ 22 – Regnskabsår Stk. 1
Studenterrådets regnskabsår følger kalenderåret.
§ 23 – Regnskab og revision
Stk. 1
Regnskabet kontrolleres ved hjælp af et review af en registreret revisor eller revision
af en statsautoriseret revisor. Den statsautoriserede revisor kan kun ansættes og
afskediges af Bestyrelsen.
Stk. 2
Regnskabet kommenteres af de på den foregående generalforsamling valgte kritiske
revisorer.
Stk. 3

27

Studenterrådets bestyrelse behandler det reviderede regnskab med kommentarer
fra kritisk revision så snart det foreligger, dog senest i 2. kvartal.
Stk. 4
Regnskabet og referatet af bestyrelsens behandling offentliggøres snarest muligt
efter behandlin- gen.
Stk. 5
10 personer der er stemmeberettigede til generalforsamlingen kan, efter bestyrelsen
har behandlet regnskabet, ved skriftlig henvendelse til Studenterrådets
formandskab begære en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at
behandle regnskabet. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes herefter i
henhold til § 12 stk. 2, og skal som minimum have punktet “Godkendelse af
regnskab” på dagsordenen.
Stk. 6
Hvis regnskabet forkastes på den ekstraordinære generalforsamling, indkaldes
straks til endnu en ekstraordinær generalforsamling der som minimum har valg af
formandskab og bestyrelse på dags- ordenen.
Artikel 9: Kritisk revision og lovudvalg

§ 24 – Kritisk revisions ansvarsområde Stk. 1
Den kritiske revision kommenterer det reviderede regnskab så snart det foreligger.
§ 25 – Valg af kritisk revision Stk. 1
Generalforsamlingen vælger to kritiske revisorer.
Stk. 2
De på den ordinære generalforsamling valgte kritiske revisorer tiltræder
førstkommende 1. februar efter generalforsamlingen.
§ 26 – Lovudvalg Stk. 1
Generalforsamlingen vælger Studenterrådets lovudvalg, som består af tre personer.
Stk. 2
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Lovudvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlem af Studenterrådets
bestyrelse eller sidde indvalgt i Akademisk Råd eller Universitetsbestyrelsen for
Studenterrådet.
Stk. 3
Lovudvalgets rådgiver Studenterrådets bestyrelse og Formandskab ved tvivl om
tolkning af forenin- gens vedtægter og forretningsordener. Lovudvalget rådgiver i
øvrigt generalforsamlingen i forhold til konsekvenserne af evt. ændringsforslag til
vedtægter.
Stk. 4
Lovudvalget arbejder apolitisk og uden indstillings– eller forkastningsret.
Stk. 5
Alle medlemmer af Studenterrådet kan rette henvendelse til Lovudvalget i
tvivlsspørgsmål.
Stk. 6
Det på den ordinære generalforsamling valgte lovudvalg tiltræder førstkommende 1.
februar efter generalforsamlingen.
Artikel 10: Opløsning

§ 27 – Procedure
Stk. 1
Forslag om opløsning af Studenterrådet skal behandles af to på hinanden følgende,
rettidigt ind- kaldte generalforsamlinger med minimum 3 måneders mellemrum.
Forslag om opløsning af Studenterrådet er kun vedtaget, når der på begge
generalforsamlinger er opnået 4/5 majoritet blandt de fremmødte
stemmeberettigede.
§ 28 – Økonomiske anordninger Stk. 1
Ved Studenterrådets opløsning oprettes ”Studenterrådets fond for
studenterorganiseringer”.
Stk. 2
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Administrationen af fonden overgives til en bestyrelse bestående af tre af
generalforsamlingen valg- te personer samtidig med at et sæt vedtægter for fonden i
overensstemmelse med gældende lov vedtages.
Stk. 3
Fondens formue skal anvendes til at skabe nye studenterstyrede tværpolitiske og
ikke-religiøse aktiviteter på RUC.
Stk. 4
Hvis fondens formue ikke er opbrugt efter fem år tilfalder den resterende formue
Danske Stude- rendes Fællesråd.
Artikel 11: Fortolkninger og ændringer

§ 29 – Ændring af vedtægter
Stk. 1
Ændringsforslag til nærværende vedtægter skal vedtages af 2/3 af de
stemmeberettigede på generalforsamlingen.
Stk. 2
Vedtagelse af ændring af § 27 og/eller § 29 kræver dog 4/5 flertal blandt de
fremmødte, på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 3
Ændringer af vedtægterne træder i kraft med øjeblikkelig virkning.
§ 30 – Dispensation
Stk. 1
Dispensationer fra nærværende vedtægt kan kun vedtages på en generalforsamling,
med 2/3 flertal blandt stemmerne. Dog kan der ikke dispenseres fra §§ 21-30.
Artikel 12: Ikrafttrædelse

§ 31 – Ikrafttrædelse
Stk. 1
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Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på generalforsamlingen 6.
april 2010.

Udkast til forslag til kommissorium
Bestyrelsen skal vedtage Forretningsudvalgets kommissorium på sit konstituerende møde,
jævnfør vedtægtens §X og som bestyrelsens forretningsudvalg skal arbejde under.
Det oplister forretningsudvalgets sammensætning, arbejdsgange og kompentencer
Sammensætning:
Forretningsudvalget består af formandsskabet, universitetsbestyrelsesrepræsentanterne og
formanden for gruppen af repræsentanter i akademisk råd samt et eller to medlemmer
udpeget af bestyrelsen, således at der altid sidder 7 personer i forretningsudvalget
Eller
Forretningsudvalget består af formandsskabet, universitetsbestyrelsesrepræsentanterne og
formanden for gruppen af repræsentanter i akademisk råd samt et medlem udpeget af
bestyrelsen.
Forretningsudvalget sidder i sammefunktionsperiode som Studenterrådets bestyrelse i en
perioden fra 1 februar og et år frem
Bestyrelsen udpeger på sit konstituerende møde det antal repræsentanter til
forretningsudvalget, der skal udpeges.
Ved stemmelighed i forretningsudvalget er formandens stemme udslagsgivende
Konstituering
Når bestyrelsen har holdt konstituerende møde fastlægges kommissoriet og bestyrelsens
repræsentant(er)udpeges. Umiddelbart efter mødet i bestyrelsen afholder
forretningsudvalget sit konstituerende møde.
På det konstituerende møde i forretningsudvalget fastlægges udvalgets:
- Forretningsorden
- Arbejdsopgave- og ansvarsfordeling internt i FU
- Mødekalender
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Funktion
- Udmøntning af bestyrelsens årshjul
- Forretningsudvalget fungerer som bindeled mellem:
- Formandskab og bestyrelse,
- Formandskab, bestyrelse, og de indvalgte repræsentanter i de styrende og
rådgivende organer
- Formandskab, bestyrelse, og udvalgsformænd
- Forretningsudvalget koordinerer det universitets- og landspolitiske mellem
bestyrelsesmøderne
- Forretningsuvalget kan koordinere mellem studienævnsrepræsentanter, fagudvalg eller
studerende fra et fag, og de relevante universitetspolitiske organer.
Forretningsudvalget kan fungere som sparringspartner og koordinerer med udvalgene, og
faciliterer arbejdet i udvalgene
Forretningsudvalget skal, når det er muligt, forsøge at inddrage aktive i arbejdet med
udførelsen af projekter, der er pålagt af bestyrelsen
Kompetencer
- Forretningsudvalget kan kun træffe beslutninger der ligger indenfor bestyrelsens
kompetencer.
- Forretningsudvalget har mulighed for at igangsætte projekter
- Forretningsudvalget reagere på opståede sager
- Forretningsudvalget facilitere projekter fra medlemmer eller udvalg
- Forretningsudvalget kan videre tage strategiske beslutninger, herunder:
- Landspolitiske kompetencer
- Kommunikation
- Økonomi
- Organisatorisk
Arbejdsgange
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- Alle møderne i forretningsudvalget er åbne for medlemmer af studenterrådets

bestyrelse.
- Alle bilag, orienteringer og beslutninger skal så vidt være skriftlige, og skal forelægges

bestyrelsen på først kommende bestyrelsesmøde.
- Bestyrelsen kan altid omgøre en beslutning i forretningsudvalget, eller udtale kritik af

forretningsudvalgets beslutning
- Møder i forretningsudvalget sker på en fast ugentlig dag, som forretningsudvalget

vælger. Formanden har ansvar for at møderne afholdes. Der kan afholdes
ekstraordinære møde med 24 timers varsel.
Underordnelsesforholdet til bestyrelsen
- Bestyrelsen kan pålægge forretningsudvalget arbejdsopgave mellem bestyrelsesmøderne.
- Bestyrelsen kan jf. Vedtægten kalde mandat til kommissoriet ved at begære dette til

behandling på dagsordenen til et bestyrelsesmøde.

2. Orientering i forhold til vedtægtsændring ved bankskift:
I forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling kommer der muligvis flere
vedtægtsændringer, da vi i forbindelse med vores mulige bankskift er blevet påkrævet pga.
EU lovgivning og terrorlovgivningen. Det betyder at vi skal have nogle vedtægtsændringer
der helt klart klargøre hvem der har rettigheder over vores konti og hvordan vi kan give
fuldmagt videre til hus konti.
Det er endnu ikke sikkert om det bliver her på den mulige ekstraordinære
generalforsamling at disse vedtægtsændringer kommer på eller om det først bliver den
ordinære generalforsamling til november. Det er dog bestyrelses ret at være med til at
godkende at der arbejds videre med at udarbejde disse vedtægtsændringer.

Punkt 3
Forslag om årligt kontingent
Antallet af medlemsskaber samt RUC's tilskud til Studenterrådet er de sidste par år gået
tilbage. Dette har betydet, at vi i dag er dårligere stillet økonomisk end bare for få år siden.
Studenterrådets formandskab, samt økonomisk udvalg arbejder således på at sikre en
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forsat stabil økonomi, og muligheden for større uafhængighed af tilskud fra RUC.
Herunder har vi kigget på mulighederne for en ændring af kontingentmodellen, hvor i vi
omlægger vores medlemskab fra det nuværende femårs-medlemskab til et årligt
kontingent. Dette skriv indeholder scenarier for en mulig udvikling i økonomien, samt
forventede organisatoriske- og medlemsfordele.
Økonomi
Med den nuværende kontingentmodel opkræver vi 200 kr. for et medlemskab, hvoraf der
gives 100 kr. i rabat. Med det forventede antal medlemmer i 2012 på 600, er de
budgetterede indtægter fra medlemskontingenter 200 * 600 /100 = 60.000kr.
Ved at sænke kontingentet til 75 kr. i 2012 vil indtægter fra medlemskontingenter være
45.000 kr. Dette vil betyde et fald i kontingentindtægter på 15.000 kr. i forhold til det
budgetterede.
Ved et frafald på 50 % forventer vi allerede at øge vores indtægter i 2013 med 7500 kr., og
vil i 2014 have tjent 10.000 kr. på skiftet fra femårigt medlemskab til årligt kontingent.
Nedenfor er to scenarier for udviklingen i indtægter ved skift til årligt kontingent. Scenarie
1 er udviklingen ved 0 % frafald, mens scenarie 2 er udviklingen ved 50 % frafald. De to
scenarier tager ikke højde for en mulig medlemsstigning i forbindelse med et øget optag på
RUC og det lavere kontingentbeløb. Hvis medlemstallet i 2012 er på 800, vil vi opnå de
budgetterede indtægter.
Scenarie 1
Minus

2012

2013

2014

frafald

2015

2016

Antal

Indkomst

Medlemmer

2012

600

2013

1200

600

600

45.000 kr.

1800

135.000
kr.

2014

1800

1200

600

3600

270.000
kr.
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2015

2400

1800

1200

600

6000

450.000
kr.

2016

3000

2400

1800

1200

600

9000

675.000
kr.

Scenarie 2
50 %

2012

2013

2014

2015

2016

Frafald

Antal

Indkomst

medlemmer

2012

600

2013

300

600

2014

150

300

600

2015

75

150

300

600

2016

50

75

150

300

600

600

45.000 kr.

900

67.500 kr.

1050

78.750 kr.

1225

91.875 kr.

1275

95.625 kr.

Såfremt vi fortsætter med at tilbyde medlemskab til Studenterhus Kbh kan en udgift på 25
kr. per medlemskab medregnes. Dette fremgår dog ikke af de to scenarier, da det forventes
at tilbudet ligeledes bidrager til en medlemsfremgang og også vil medføre udgifter, hvis vi
vælger ikke at ændre kontingentmodellen.
Medlemsfordele
Et årligt kontingent vil betyde, at Studenterrådet i højere grad vil kunne tilbyde
medlemsfordele, da disse oftest kræver redegørelse for medlemskab. I arbejdsgruppen
omkring ændringen af kontingentmodellen, er mulige tilføjelser til medlemsskabet blevet
diskuteret, herunder:
-

Gratis adgang til FANE-kurser. På nuværende tidspunkt er FANEs kurser gratis for
alle RUC-studerende, men da der efterhånden er kommet stor efterspørgelse på
disse, vil betaling for ikke SR-medlemmer være oplagt at kigge på.

-

Rabat på RBC-fester. Rabat på indgang og evt. øl.

-

Eksterne rabataftaler. Studenterhus KBH, Søens pizzeria, Cafe i Trekroner,
Academic Books, UCGJ, nyt idrætsanlæg i Trekroner. Såfremt vi går videre med en
omlægning af kontingentet, vil arbejdsgruppen omkring årligt kontingent arbejde
videre med medlemstilbud.
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Organisatoriske fordele
Med et årligt kontingent vil Studenterrådet i højere grad kunne målrette sin
kommunikationen, da et medlemskab af Studenterrådet vil være et aktivt tilvalg.
Derudover vil en ændring af kontingentmodellen kunne hjælpe til en analyse af hvilke hus
og retninger der melder sig ind i SR, samt hvilke studerende som fravælger et
medlemskab. Dette vil betyde, at vi i højere grad vil kunne tilpasse og tilrettelægge
medlemsskabet, Studenterrådets kommunikation og politiske fokus efter de studerendes
ønsker og behov.
Indstilling
Formandskabet, økonomisk udvalg, samt arbejdsgruppen omkring forslaget om årligt
kontingent indstiller således, at såfremt der afholdes en ekstra ordinær generalforsamling,
skal forslaget om årligt kontingent behandles.
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