Bestyrelsesmøde

29. april 2014 kl. 16:30 – 20:15
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Dagsorden
1. FORMALIA (B) V/ DRUDE

16:30 – 16:40

A)
B)

C)
VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

V
GODKENDELSE AF DAGSORDEN

GODKENDELSE AF REFERAT

2. ORIENTERINGER (O) V/DIRIGENTERNE

G

16:40 – 16:50

SPØRGSMÅL, KOMMENTARER ELLER TILFØJELSER TIL UDSENDTE SKRIFTLIGE ORIENTERINGER.

3. VALG AF VALGKAMPSKOORDINATOR (B) V/ DRUDE

16:50 – 16.55

VALGUDVALGET INDSTILLER ASTRID OG MARTIN SOM VALGKAMPSKOORDINATORER

4. KVALITETSUDSPIL V/ YASMIN OG KRISTIAN

16:55 – 17:35

BILAG EFTERSENDES MANDAG

5. STUDENTERRÅDETS STRUKTUR OG ARBEJDSMILJØ V/FU

17:35 – 18:05

BILAG EFTERSENDES MANDAG

PAUSE 18:05 – 18:15
6. FRIVILLIGORGANISERING V/ DRUDE OG ASTRID

18:15 – 18:55

7. MEDLEMSSTRATEGI (D) V/ ANNA, KRISTIAN OG STINUS

18:55 – 19:25

NYT BILAG EFTERSENDES MANDAG

PAUSE 19:25 – 19:35

8. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI (B) V/ ANNA, NINA OG ASTRID

19:35 – 19:50

NYT BILAG EFTERSENDES MANDAG

9. KOMMENDE ARBEJDSOPGAVER (B) V/FU

19:50 – 20:00

NYT BILAG EFTERSENDES MANDAG

10. MØDEEVALUERING (D) V/DIRIGENTERNE

11. EVT. (O) V/DIRIGENTERNE

20:00 – 20:10

20.10 – 20:15
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Bilag 1: Referat fra Studenterrådets bestyrelsesmøde 14/4
2014
Bestyrelsesdeltagere:
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Anna Vaarst (FS), Ask Gudmundsen (FU og UB), Astrid Jagtvard Schmidt (FU), Drude
Rohde (FS), Kristian Bruun (FU), Martin Schäfer, Nina Kattler, Nina Nisted (FU), Therese
Cederberg Nielsen (AR) og Yasmin Davali (FS), Stinus Landt Lerche, Nanna Zmylon

Fraværende med afbud:

10



Katrine Damberg, Stine Martine, Nanna Borgen, Natasja Nielsen, Nicola Kirchhübel, Sidsel
Gro Bang-Jensen (UB)

Fraværende uden afbud:


Sofie Bohm

15
Observatører:


Kasper Riis (AR), Jonas (RF-koordinator)

Punkt 1: Formalia

20



Ved Drude

Valg af ordstyrere:


Nina Nisted (FU) og Stinus Landt Lerche

25
Valg af referenter:


Martin Schäfer

Godkendelse af referat

30



side 4: Studenterrepræsentanternes Udvalg hedder Studenterrepræsentanternes Netværk



Referatet er godkendt med ovenstående tilføjelse

Godkendelse af dagsorden


Dagsorden er godkendt

35
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Punkt 2: Orienteringer
Ved dirigenterne
Committe of Internationalization and Practice:
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Ingen kommentarer.

Forretningsudvalget:
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Ingen kommentarer



Frivillighedsorganiseringsonsdagen onsdag d. 23/4 flyttes til mandag d. 28/4



Det understreges, at det er vigtigt at bestyrelsesmedlemmerne deltager i
opkvalificeringsdage, arrangementer og kampagner



Opfordring til at komme til Hanne Leths tiltrædelsesforelæsning d. 22. April, hvor hun vil
fremlægge hendes prioriteringer for sin rektortid



EP-debat: d. 7./8. maj sammen med bl.a. DSF

15
Fagligt Netværk:


Kurserne om engelsk komma (8/5) og gruppeeksamen (5/6) udbydes på engelsk, så husk at
del med det internationale netværk
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Landspolitisk Udvalg:


LPU-mødet d. 14. maj rykkes -> Stinus følger op

Roskilde Festival
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Der er nu 110 frivillige



Ansøgningen til Rektors udviklingspulje er godkendt af rektoratet



RF vil ikke give tilladelse til at eventcamps kan komme ind på pladsen før hegnet åbner



Kontrakten mellem RF og SR kommer formentlig onsdag efter påske



Vi skal have teamledere i år, det er vigtigt at det er ansvarspersoner, fx
bestyrelsesmedlemmer der melder sig. En teamleder er ansvarlig for grupper af frivillige.
Jobbet består mest af koordinering. Opfordring til Studenterrådets bestyrelse om at melde
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sig på dette.
RUC’ers by Choice
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Samarbejde med Performance Design i forbindelse med sommerfesten



Der har været øveweekend i weekenden for MGP, der har været rigtig fedt
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Tag kontakt til Studenterhuset, fordi de også vil lave noget lignende i slut-juni

Rusudvalg:


Ingen kommentarer.

5
Studenterrepræsentanternes Netværk


Der bliver lagt en stor indsats i at komme ud til studienævnsmøderne. Vi har været hos
erhvervsøkonomi og NAT
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Universitets Politisk Udvalg:


Arbejder med årsrapporten.

Universitetsbestyrelsesrepræsentanterne


15

RUC har overskud på 12 mio., mod et budgetteret underskud på 28 mio.. Det betyder at ca.
5% af RUC’s budget ikke er blevet brugt, hvilket formentlig betyder, at der ikke er brugt
penge nok på undervisning. Årsagen er, at man ikke har nået at bruge penge på ekstra ting,
ikke at man ikke har brugt penge nok på kerneydelsen.
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Punkt 3: Samarbejdsaftaler
Lukket punkt ved Drude
Punkt 4: Politiske principper
Beslutningspunkt, ved Ask, Kristian og Yasmin
ÆF1: side 24, linje 7, efter punktum indsættes: ”Derfor skal vi ikke tvinges gennem vores
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uddannelser, uden mulighed for at afmelde eksaminer og undervisning. Derimod skal vi have tid
til fordybelse og mulighed for at dygtiggøre os gennem praktik og andre ikke-merit givende
aktiviteter” (vedtaget med ÆF1 til ÆF1 vedtaget)
ÆF1 til ÆF1: ”ikke-merit” slettes (vedtaget)
ÆF2 til ÆF1: i stedet for at tilføje, skal det erstatte linjerne 7 til 10 (faldet)

30
ÆF2: side 24, linje 35 tilføjes inden punktum: ”…, undervisningsformer mm.” (vedtaget)
ÆF3: side 23, linje 8-10 ændres til: ”Derfor er det vores formål, at samle alle RUC-studerende i et
handlekraftigt interessefællesskab, der søger indflydelse over alt, og forbedre
uddannelseskvaliteten og rammerne herom, på RUC” (vedtaget)

35

ÆF4: side 23, linje 35 tilføjes mellem ”løbende” og ”feedback”: ”og konstruktiv” (vedtaget)

5

ÆF5: side 23, linje 8 (før punktum), indsættes: ”, fordi vi studerende er eksperterne i vores
dagligdag” (vedtaget)
ÆF1 til ÆF5: tilføjelse: ”, og er dem der er bedst kvalificerede til at udføre denne opgave” (faldet)

5

Beslutning
Papiret er vedtaget
Punkt 5. Kommunikation
Diskussionspunkt, ved Astrid og Anna
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Diskussion af bilag
Værdier: åbenhed, vi er et handlekraftigt fællesskab, understøtte eksisterende studenterinitiativer
Formål: ingen kommentarer
Målgruppe: der er mange former for RUC-studerende (dem der kender også godt, og dem der ikke
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gør).
FU, Nina, Therese og Martin arbejder videre med kommunikationsstrategien.

20

25

30
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Punkt 6. Kvalitetskampagne
Orienterings-, debat- og beslutningspunkt, Ved Yasmin og Kristian
- Spørgsmål 1
o
Ærgerligt at vores mange gode intentioner ikke blev fulgt op
o
Kantinen og kaffe virkede total top
o
Der står ikke rigtig på plakaterne hvad det handler om
- Spørgsmål 2
o
Man skal kunne ”se” kampagnen fysisk
o
Bestyrelsen skal svare mere tilbage på hvad man kan og ikke kan
o
Større grad af intern forventningsafstemning
- Spørgsmål 3
o
Demonstrationen som peak
- Spørgsmål 4
o
Vi dropper nominationslegen
o
Lav coverbilleder om at HLA har sagt at hun vil bevare retskravet
o
VI SKAL BRUGE SIGN-UPS!
o
”Du ringer bare, Drude”
Punkt 7. Uddelegering
Ved Anna, Yasmin og Drude

40
Opgaver:
-

Hyggedag for bestyrelsen: Astrid og Martin
Indretning af kontorerne: Astrid, Nina Kattler og Stinus

6

5

10

15

20

25

30

- Medlemsskabsudvikling: Kristian, Anna og Stinus
- Momentum: Nina Nisted
- SUL arrangementet ”Kend dine rettigheder”: Therese og Kristian
- EP-valgdebat: Kasper, Nina Kattler, Kristian og Therese
- SR’s eget kvalitetsudspil: Therese, Stinus og Martin
- Kvalitetskampagne: Yasmin og Kristian
Opfordring til, at man fra nu af sender ud på facebook og mail hvornår arbejdsgrupper holder
møde, så kan andre folk også lige komme forbi.
Punkt 8. Mødeevaluering
- fedt med kage
- god stemning
- fedt med de politiske principper
- gode dirigenter, godt system at det går på turnus
- skru ned for stressen over om vi holder tidsplanen, men samtidig var det fedt at
dirigenterne var lidt hårde
- ikke nok workshops
Punkt 9. Evt.
- Kom kom kom til DSF’s manifestation d. 14. Maj
- Kom også til Hanne Leths tiltrædelsesforelæsning og reception. Det er 22. April.
Tiltrædelsesforelæsningen er 15.15-15.45 i biografen, og reception i 41.1 kl. 15.45-16.45
- UVM holder konference om medinddragelse på universiteterne d. 15. Maj kl. 10 til 15.15 i
København. Der er kun 50 studenterpladser, så hvis man vil med skal man sende en mail til
Yasmin inden d. 22. April, så sender hun en fælles mail med RUC’ere
- Næste bestyrelsesmøde 29. April kl. 16.30 til 20
- Hele Studenterrådets bestyrelse sender en kæmpe stor TAK til Eline for den helt igennem
fremragende kage
- Formandskabet udsender mail med ny og gældende mødekalender
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Bilag 2: Bilag til punkt vedr. Frivillighedsorganisering
af Drude Rohde og Astrid Jagtvard Schmidt
5

I Studenterrådet er vi rigtige afhængige af, at vi har en masse dejlige frivillige, til at hjælpe
os med vores forskellige gøremål. Derfor er det vildt vigtigt, at vi bliver bedre til
frivilligorganisering, så vores organisation kan vokse sig stor og stærk og vi kan få endnu
flere ressourcer til vores kamp for et bedre RUC!
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Hvad skal der ske på punktet?
Punktet vil blive delt op i to dele, hvor vi skal kigge indad og reflekterer over hvad der har
virket på os personligt, og hvad vores erfaringer fortæller os om de andre, som har været
frivillige for os eller lige netop dem som ikke har.
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1. Hvordan får vi frivillige?
-

Her får I hver 2 minutter til at skrive 3 faktorer ned, som gjorde at I selv er blevet
frivillige.
Herefter præsenterer vi kort for hinanden hvad vi har tænk over.
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2. Hvorfor er du her, mens nogen andre er faldet fra?
25
-

30

Her tænker vi først over disse to spørgsmål.
Herefter går man med sine noter ud i grupper og snakker spørgsmålene og får
skrevet konkrete ting ned, som kan tages med til det videre arbejde med
frivillighedsorganisering.
Vi slutter af med at grupperne præsenterer hvad de er kommet frem til, så vi alle har
en fælles forståelse af den kommende proces for det videre arbejde.

Hvad skal man gøre inden?
- Man må meget gerne tænke over de forskellige spørgsmål inden mødet.
- Hvis man kan, så burde man gøre sig selv den tjeneste og møde op til
opkvalificeringen på mandag i Studenterhuset kl. 18.30, så vi er endnu bedre
forberedt til at lave vores organisation endnu federe for vores frivillige! (+ fordi det
bliver fucking awesome!! Kh Anna)

35
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Bilag 3: Bilag til punkt vedrørende Medlemskabsudvikling
af Anna Vaarst
5

10

Vi har taget udgangspunkt i spørgsmålene fra sidste bestyrelsesmøde og udarbejder et
mere uddybet bilag, som eftersendes mandag.
Dette skal ske på bestyrelsesmødet:
Det der kommer til at ske på punktet, er at man kan give inputs til bilaget og de forskellige
punkter, som kan komme med i det videre arbejde med medlemskabsudviklingen.
Ambitionen er at det medlemskab vi ønsker er klart til studiestarten.
Forberedelse inden bestyrelsesmødet:
Tænk over spørgsmålene fra sidste bestyrelsesmøde (snapshottet ind):

15

20
Spørgsmål 1 og 2 hænger rigtig meget sammen, så de må gerne tænkes sammen.
25

Og så er det virkelig fedt, hvis man kan nå at læse bilaget i løbet af mandag eller tirsdag
dag!
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Bilag 4: Bilag til punkt vedrørende
Kommunikationsstrategi
af Astrid Jagtvard Schmidt, Nina Nisted og Anna Vaarst
5

10

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
Siden sidste bestyrelsesmøde har arbejdsgruppen samlet inputs til de forskellige
kommunikationsveje under de kommunikationsværdier, som blev præsenteret på
bestyrelsesmødet ud fra de politiske grundværdier.
Serviceinfo – dette var værdierne kort beskrevet:
1. Enhedsorganisering
2. Mangfoldighed
3. Inddragelse og medbestemmelse
4. Gennemsigtighed
5. Politisk synlighed
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Dette skal ske på bestyrelsesmødet
Ovenstående opsamling bliver eftersendt på mandag som det endelige bilag til
kommunikationsstrategi, som skal vedtages på bestyrelsesmødet.
20

25

30

Der er mulighed for at komme med meget korte kommentarer til bilaget på mødet, idet der
kun er sat 15 minutter af til punktet og vi i bestyrelsen har haft det oppe flere gange.
Derefter skal bestyrelsen vedtage bilaget.
Efter vedtagelse vil der være nogle arbejdsopgaver, som bestyrelsen kan melde sig på.
Listen med arbejdsopgaver bliver sendt ud i bilaget på mandag og I må meget gerne
forholde jer til, hvilke arbejdsopgaver I gerne vil tage del i inden bestyrelsesmødet. Der er
også to større arbejdsopgaver, som er under punktet ”Kommende arbejdsopgaver”.
Når bestyrelsen samlet har udført 10 arbejdsopgaver holder vi en sejrsfest i
Studenterrådet, fordi vi skal være bedre til at fejre vores sejre. 
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Bilag 5: Kommende arbejdsopgaver
af Anna Vaarst
5
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Vi gentager successen fra sidste bestyrelsesmøde og afslutter et fantastisk møde med en
fantastisk mulighed for at melde sig på nogle arbejdsopgaver.
Dette skal ske på bestyrelsesmødet:
Det er samme procedure som sidste gang – arbejdsopgaverne bliver præsenterede kort og
derefter kan man melde sig på. Nedenfor er nogle af arbejdsopgaverne, der kommer flere
med eftersendingen på mandag.
Beskrivelse af arbejdsopgaver

15

20

Kommunikationshåndbog
Vi vil gerne lave en kommunikationshåndbog i Studenterrådet, så det bliver nemmere at
forholde sig til Studenterrådets kommunikation fra år til år og for at overlevere gode tips
og tricks. Der bliver udsendt et udkast til indholdsfortegnelse med eftersendingen på
mandag. Man melder sig til at være med til at skrive den.
Hjemmesiden
Hjemmesiden trænger til et kærligt all-over make-over. Det man melder sig til er ikke den
praktiske udførelse af selve redigeringen af hjemmesiden, men at lave en overordnet plan
over hvad det er hjemmesiden skal kunne og hvordan den skal se ud.
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