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Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 
	  
	  

 
	  

NB:	  Dagsordenen	  er	  revideret	  i	  forhold	  til	  den	  før	  mødet	  udsendte	  dagsorden.	  
	  
1.	  FORMALIA	  	  	   	  
	  
2.	  ORIENTERINGER	  

3.	  KONSTITUERING	  AF	  BESTYRELSEN	  

4.	  STUDIESTART	  2012	  

5.	  AFSLUTNING	  AF	  FORÅRSSEMSTERET	  

6.	  EVENTUELT	  

7.	  BEHANDLING	  AF	  OPLÆG	  TILVALGKAMP	  –	  LUKKET	  PUNKT	  
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1.	  Formalia	  
Dirigent:	  Sidsel	  

Referent:	  Marie	  

Antal	  stemmeberettigede:	  13	  –	  Astrid,	  Sidsel,	  Stefan,	  Eline,	  Michael,	  Julie,	  Stinus,	  Mikkel,	  

Therese,	  Pernille,	  Nina,	  Ask	  og	  Kasper.	  	  

Dagsordenen	  er	  godkendt	  med	  den	  ændring,	  at	  punkt	  7	  gøres	  til	  et	  lukket	  punkt.	  	  

Referatet	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  7.	  maj	  2012	  er	  godkendt.	  	  

	  

2.	  Orienteringer	  
Universitetsbestyrelsesmedlemmerne:	  Skal	  på	  seminar	  diskutere	  fremtiden	  for	  

kombinationsuddannelsen.	  

RUC’ers	  by	  Choice:	  Vil	  orientere	  om	  at	  alle	  i	  bestyrelsen	  er	  inviterede	  til	  foreningsfesten.	  	  

Unipol:	  Næste	  unipol-‐møde	  omkring	  gruppeeksamen	  er	  den	  10.	  juni.	  Kl.	  17:00	  –	  20:00	  på	  

Danske	  Studerendes	  Fællesråd	  på	  H.C.	  Andersens	  Boulevard	  51,	  1553	  København	  K.	  

Bestyrelsesmedlemmerne	  opfordres	  til	  at	  dukke	  op	  og	  deltage	  i	  diskussionen.	  	  

FUNE:	  Har	  holdt	  møde	  med	  den	  faglige	  lakaj	  omkring	  rusperioden.	  

Formandskabet:	  Bente	  som	  skal	  hjælpe	  med	  bogføringen,	  er	  på	  kontoret	  nu	  hver	  onsdag.	  

Omkring	  bankskiftet	  er	  der	  en	  masse	  forhandling	  om	  kurser	  og	  medlemsselskab.	  Har	  haft	  

møde	  med	  Peter	  Lauritzen	  omkring	  det	  nye	  studenterhus.	  	  

Committee	  of	  Internationalisation	  and	  Practice:	  Vil	  hive	  fat	  i	  Studenterrådets	  udvalg	  og	  

lave	  forretningsorden/forventningsafstemning	  om	  samarbejdet	  mellem	  SR	  og	  International	  

Club	  og	  har	  været	  på	  seminar	  i	  Malmø.	  	  

Rusvejledning:	  Har	  nok	  tilmeldte	  rusvejledere.	  

	  

Der	  opfordres	  i	  bestyrelsen	  til,	  at	  orienteringer	  samt	  bilag	  sendes	  ud	  med	  den	  første	  

udsending,	  og	  at	  bilag	  til	  kompendiet	  som	  minimum	  sendes	  i	  god	  tid	  til	  sekretæren	  –	  mindst	  

halvanden	  time	  før	  mødet	  og	  efter	  aftale	  med	  sekretæren.	  	  

	  

3.	  Konstituering	  af	  bestyrelsen	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Forretningsordenen	  er	  godkendt.	  	  
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Kommissoriet	  er	  godkendt.	  

Kasper,	  Pernille,	  Therese	  og	  Ask	  er	  valgt	  til	  forretningsudvalget.	  

	  

4.	  Studiestart	  
Næste	  møde	  omkring	  studiestarten	  inviteres	  til	  over	  mail	  til	  hele	  bestyrelsen.	  Der	  arbejdes	  på	  

en	  video	  og	  et	  arrangement	  i	  stil	  med	  Bliv-‐aktiv-‐på-‐RUC.	  Der	  opfordres	  til	  at	  arbejde	  med	  få	  og	  

enkle	  budskaber	  (”Meld	  dig	  ind”,	  ”Kom	  til	  introforløb”),	  og	  at	  det	  bliver	  nemt	  at	  gøre	  det,	  der	  

opfordres	  til.	  Desuden	  at	  Studenterrådet	  deltager	  i	  Marbjerg	  Mark,	  og	  at	  der	  ser	  levende	  ud	  på	  

SR-‐gangen	  under	  Tour	  de	  RUC.	  Yderligere	  at	  det	  er	  samme	  tråd,	  der	  går	  igen	  under	  de	  

forskellige	  events	  lige	  frem	  til	  valgkampen.	  Eventuelt	  bruges	  Ignite-‐formen	  til	  

Studenterrådsoplægget.	  	  

	  

5.	  Afslutning	  af	  studiestart	  
Formandskabet	  siger	  tak	  for	  et	  forrygende	  forår	  i	  et	  beretnings-‐Power	  Point.	  Bestyrelsen	  

siger	  god	  for	  at	  formandskabet	  ikke	  laver	  yderligere	  beretninger.	  

Der	  skal	  arrangeres	  en	  sommerfest	  den	  23.	  juni.	  	  

Der	  udsendes	  revideret	  mødeplan.	  

	  

Evaluering	  	  

Opnåelser:	  Studenterhuset	  er	  en	  succes.	  Andre	  succeser	  har	  ligget	  i	  de	  mere	  spontane	  

situationer	  der	  er	  opstået	  undervejs	  i	  semesteret.	  Her	  har	  Studenterrådet	  været	  nærværende	  

og	  centrale	  i	  sager	  der	  lå	  de	  studerende	  på	  sinde.	  	  

Eksternt:	  Det	  er	  vigtigt	  at	  brande	  Studenterrådet	  i	  de	  første	  to	  måneder	  af	  næste	  semester.	  

Fortællingen	  om	  Studenterrådet	  er	  er	  vigtigt	  punkt	  at	  arbejde	  videre	  med,	  så	  vi	  kan	  fortælle	  

andre,	  hvad	  vi	  laver.	  Arbejdet	  med	  at	  skabe	  et	  godt,	  socialt	  campusmiljøet	  skal	  fortsættes,	  

specielt	  i	  rusperioden.	  	  

Internt:	  Desuden	  er	  der	  ønske	  om	  at	  holde	  mere	  arbejdsgrupperettet	  arbejde	  i	  bestyrelsen,	  

hvor	  bestyrelsen	  er	  med	  under	  selve	  planlægningen	  af	  møderne.	  Få	  konkretiseret	  hvor	  der	  er	  

brug	  for	  hjælp	  i	  de	  forskellige	  udvalg.	  Det	  foreslås	  også,	  at	  der	  holdes	  flere	  men	  kortere	  

møder,	  så	  der	  er	  mere	  dynamik	  i	  arbejdet	  –	  eventuelt	  kunne	  noget	  af	  det	  være	  mere	  

koordinerende	  møder.	  Der	  kunne	  opnås	  en	  stor	  fordel	  i	  at	  bestyrelsen	  lavede	  arbejdspapirer	  
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forud	  for	  disse	  møder.	  Eventuelt	  kunne	  man	  have	  en	  Facebookgruppe,	  hvor	  man	  kan	  

koordinere	  arbejdet.	  	  

Det	  nye	  forretningsudvalg	  kan	  også	  være	  mere	  med	  ind	  over	  det	  daglige	  arbejde.	  	  

Samarbejdet	  med	  studienævnene	  og	  fagudvalgene	  skal	  fortsætte	  og	  prioriteres,	  så	  vi	  ved,	  

hvad	  der	  sker	  blandt	  de	  studerende.	  	  

Opkvalificering	  skal	  også	  være	  en	  del	  af	  det	  fremadrettede	  arbejde	  –	  såsom	  arbejde	  i	  Power	  

Point	  og	  Prezi,	  formidling	  på	  Facebook	  og	  andre	  relevante	  kvalifikationer	  i	  bestyrelsesregi.	  	  

	  

6.	  Eventuelt	  
Brug	  Twitter	  –	  det	  er	  direkte	  kommunikation	  til	  politikere,	  andre	  studenterråd	  og	  studerende.	  	  

Sommerfest	  den	  23.	  juni	  med	  grill	  hvor	  man	  må	  invitere	  dem	  med	  man	  vil.	  Astrid,	  Sidsel,	  Ask	  

og	  Mikkel	  arrangerer.	  

	  

7.	  Behandling	  af	  oplæg	  til	  valgkamp	  

	  



 

 5 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  


