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Dagsorden

FORMALIA

16:00 – 16:05

A) VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
B) OPTÆLLING AF STEMMEBERETTIGEDE

C) GODKENDELSE AF REFERAT
D) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

ORIENTERINGER

16:05 – 16:25

REVIDERING AF BUDGET

16:25 – 16:40

STUDIESTART

16:40 – 17:00

VALGKAMP

17:00 – 17:50

A) PRÆSENTATION AF

B) GODKENDELSE AF KANDIDATER

VALGKAMPSKONCEPT

PAUSE 17:50 – 18:00
INTROFORLØB

18:00 – 18:20

EFTERÅRSKAMPAGNE

18:20 – 18:45

REVIDERING AF MØDEPLAN

18:45 – 18:50

EVENTUELT

18:50 – 19:00
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Orienteringer
FUNE
	
  
Siden sidste bestyrelsesmøde har FUNE koncentreret sig om rusvejledningen, som nu er i
gang. FUNE har arbejdet sammen med FANE og lakajerne om at afholde en workshop for
de faglige rusvejledere, for at give dem redskaberne til at nedsætte fagudvalg i de nye huse
og afholde et vellykket pilotprojekt.
Målet med workshoppen var samtidig at gøre rusvejlederne opmærksomme på FUNE og
de ting vi kan bidrage med i forhold til studiestart.
Det er FUNEs mål at komme ud i nogle af de nye huse og holde oplæg i forbindelse med
pilotprojekt eller dannelse af fagudvalg, men da det ikke er realistisk at nå ud i alle huse,
var formålet med workshoppen ligeledes at give rusvejlederne redskaber til selv at hjælpe
ruslingene med at danne fagudvalg og afholde pilotprojekt.
Fremadrettet har vi fokus på fagudvalgsfestivallen (som skal have et nyt navn - forslag
modtages gerne), der afholdes fredag d. 28. september.

RUC’ers By Choice
Der har været stille hos RUC'ers by Choice siden sidst, men der er stadig enkelte
opdateringer.
Der er endnu ikke fundet en løsning på de økonomiske problemer, som
koordinationsgruppen står overfor. Desværre modtog vi ikke bidrag fra studiemiljøpuljen.
Årets sjatfest blev afholdt gratis, fordi man stadig havde et mindre lager fra MGP og
Forårsfestivalen - og der var derfor ingen omkostninger. Stilstanden har skabt problemer
for Kapsejladsen, da det ikke er lykkedes os at fastsætte et budget - og da det er i bund og
grund et underskudsarrangement, bliver det svært at finde pengene.
Vores arbejdsgruppe for beretninger har på en workshop skabt overordnede regler for
beretninger og strømlinet processen, der gør den mere klar for kommende arrangører.
Der er nedsat en arrangørgruppe for næste års skitur.
RUC'ers by Choice's aktiviteter er planlagt for introperioden. Vi har i samarbejde med
rusvejledningen lavet en arrangementskalender, der sendes med velkomstbrevene til nye
studerende. Dermed er datoerne for næste års etablerede arrangementer allerede planlagt.
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Kampagneudvalget
Siden sidste møde har vi prøvet at lave en plan over efterårets politiske aktiviteter. Da der
er stort sammenfald mellem udvalgets aktive og RUS-vejledere har det været svært at
koordinere aktiviteter hen over RUS-perioden, da mange har travlt i deres RUS-gruppe. I
løbet af efteråret kommer der bl.a. til at være efterårskampagne i DSF omkring
boligmangel, SU-forringelser af den ene eller den anden form og RUC-valg. Vi har
umiddelbart valgt at fokusere på SU og på RUC-valg, da vi ikke regner med at der er et
reelt potentiale til at mobilisere RUC'ere til en sådan kampagne (specielt da der ikke rigtig
er nogen boligmangel i Trekroner).
I forbindelse med SU-forringelser, afventer vi pt. i hvilken form de måtte komme. Vi håber
på, at der er potentiale for en større protest på RUC, og vil forsøge at opreklamere
events/demonstrationer via Studenterrådets kanaler. Afhængigt af hvor stort potentiale
der er til større events, vil vi enten lave aktivistisk fokuserede aktioner eller mere online og
opreklamerings-fokuserede aktiviteter. Ang. RUC-valg vil vi lægge en nærmere plan
løbende.

Orientering fra Universitetetsbestyrelsen
Så er sommeren forbi i universitetsbestyrelsesregi. Processen for udpegelsen af nye
eksterne til bestyrelsen er i gang.
Der har været frist for indmeldelse af kandidater d. 14 august og så skal den videre proces
sættes i gang. Som tidligere fortalt, skal Kasper sidde med i indstillingsudvalget fra
studentersiden, og derudover Maria Søndergaard fra HSU, Christian Nissen, Agi Csonka
fra Evalueringsinstituttet (EVA) og Stig Andersen fra Gyldendal (de to sidstnævnte er
formænd for hvert deres aftagerpanel og udpeget af rektor). Processen kommer til at ligge i
den gruppe, men vi skal nok holde jer informeret, lige så snart at vi ved, hvilke kandidater,
er blevet valgt af universitetsbestyrelsen.
Vi kommer også til at arbejde med andre ting. I slutningen af måneden kommer det første
udkast til finansloven 2013 sandsynligvis, og det bliver rigtig spændende at se, hvilken
betydning det ville kunne komme til at få for RUC’s økonomi i det kommende år. Det vil vi
holde jer opdaterede på, lige så snart vi ved mere.
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