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Formalia
Til stede: Astrid, Stefan, Sidsel, Stinus, Mikkel Sørensen, Marie Viuff, Jakob, Kasper Emil,
Pernille, Ask, Eline, Michael og Nina.
a) Dirigent: Sidsel, Referent: Marie
b) Der er 13 stemmeberettigede. Vi er beslutningsdygtige
c) Ingen kommentarer til referat
d) Ingen kommentarer til dagsorden

Orienteringer
RUC’ers By Choice: Arbejder på at finde retningslinjer for arrangører og laver
forberedelser til Kapsejlads.
Landspolitisk Udvalg: Ingen møder ud over deltagelse i Politikkonferencen.
Kampagneudvalget: Der er seks aktive, hvor mange er aktive i andre udvalg også.
Fremover kan man tænke på et tættere samarbejde med andre udvalg.
Formandskabet: Har været på Politikkonference, hvor der blev lavet om i DFS’s vedtægter,
så der altid er et grundlæggende sæt. Der var desværre lidt mange, der meldte fra lige før
konferencen. Har arbejdet videre med NSM-sagen, hvor der er lidt fremgang. Har fået
aftale i hus om at Bente kommer på kontoret hver onsdag. Har afholdt et introforløb, hvor
den første gang spandt godt af, mens de næste to desværre måtte aflyses. Har været til
Åbent Hus-arrangement, hvor det påtænkes at gøre mere ud af det en anden gang.

Studenterrådets økonomi
a) Status: STUDU og FUNE eventuelt kunne være steder hvor man kunne gøre en indsats
for at skabe flere aktiviteter. FUNE kommenterer, at de fleste aktiviteter ligger i
efterårssemesteret og at de fleste arrangementer er billige at afholde.
Der kommenteres på, at RUC’ers By Choice er gået over budget. Der svares, at der har
været færre gæster end forventet men at budgettet skulle holde alligevel. Mikkel
undersøger sagen. Det foreslås, at alle udvalgsformænd får et kursus i økonomistyring.
b) Årsrapport: I rapporten kan det ses, at der har været et fald i indtægter i 2011.
Egenkapitalen er dog fin. Revisoren er tilfreds, probs til Morten og Astrid.
c) Økonomisk beretning: Det understreges, at vi i Studenterrådet skal tages højde for
indtægtsfaldet. RUC’ers By Choice kunne for eksempel godt tjene mere på festerne, selvom
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det selvfølgelig er vigtigt at festerne er billige for de studerende. Koordinationsgruppen
kan være bedre til at hjælpe de enkelte arrangørgrupper.
Man kunne også sætte ind på medlemshvervning, specielt i rusperioden.
Kurser i økonomistyring nævnes ligeledes igen.
d) Oplæg fra økonomisk udvalg + brainstorm i grupper. Forslag: Studenterrådsbar til
Årsfesten, Studenterhus-café og samarbejde med UCSJ og kommunen, støtte fra Roskilde
Kommune, sælge materialer, sponsorater, øl-salg, samarbejde med Bylivslab., et
folkekøkken, midler fra initiativstøtten i DUF, mere fagforeningssamarbejde (DM, DJ,
IDA, Djøf, Prosa), støtte fra EU, caféer på campus, arbejde politisk for at stoppe
administrative besparelser, søge studiemiljøpulje til Kapsejlads, bar til Kapsejlads, søge
penge til internationalisering i EU ift. Erasmusstuderende, oprette et festhold der tilbyde
husene at holde fest og ordne rengøring.

NSM
a) Orientering om sagen: Bred opbakning til NSM’s indstilling, som er en 5-årsplan der
sikrer overskud. Der har været et positivt samarbejde med de studerende.
b) Evaluering af Studenterrådets arbejde: Det har fungeret godt mht. udviklingen af sagen.
Det kunne gøres bedre mht. koordinering og igangsætning af aktiviteter, som de
studerende og de forskellige udvalg kunne køre.
c) Fremadrettede erfaringer: Kampagneudvalget kan hjælpe med at sætte personer og
midler til rådighed og hverve til senere kampagner – altså tænke i rekruttering allerede
under en given kampagne. Inddrage bestyrelsen i Kampagneudvalgets arbejde og generelt
være gode til i bestyrelsen at dukke op til møder omkring sagen.

Organisation og arbejdsgange – fortsat
Forslag til vedtægtsændringer omkring et Forretningsudvalg: Indstillingen vedtages. Om
der skal være én eller to ekstra stilles som sideordnede forslag på den ekstraordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen vil overveje frikøb af dét menige bestyrelsesmedlem, der skal sidde i
Forretningsudvalget.
Generalforsamlingen ligger i forlængelse af næste bestyrelsesmøde, hvorefter
Forretningsudvalget vil være oppe at køre.
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Forslag til kommissorium: Det vedtages, at der skal sidde 10 personer.
Det skal ekspliciteres, hvad der menes med strategiske beslutninger, at beslutningerne kun
kan træffes inden for rammer fastsat af bestyrelsen.
Vedtægtsændringer ved bankskifte: Vedtaget.
Medlemskontingent: Forslaget stilles til generalforsamlingen.
Der skal lægges vægt på medlemsfordelene. Det skal medtænkes, hvordan vi hverver
medlemmer i rusperioden, så antallet af nye medlemmer også overstiger 600. Der skal
være en god PBS-aftale og udgifter i forbindelse med et betalingssystem skal medregnes.

Eventuelt
Internationalt Udvalg har fået et navn – CIP: Committee of Internationalization and
Practice. Sender to delegerede afsted til møde i Malmø.
Der er blevet valgt ny formand i ESU, Karina Ulfert.
Der har været ministeriel Bologna-møde i Bukarest og det tegner godt for fremtidig
finansiering af uddannelserne.
Fredag fra klokken 12 til aften vil Kasper gerne have hjælp til at lave mad til et møde:
Stege, Nina.
Marie opfordrer til at kalenderen i SR-gangen bliver brugt af bestyrelsen og bestyrelsen
kommer med feedback til Marie om behov for intern kommunikation.
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