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Dagsorden 
 2 
1. FORMALIA (B) /V. DIRIGENTERNE 16:00 – 16:10 
A) VALG AF DIRIGENT                                                      B) VALG AF REFERENT                                                  C) GODKENDELSE AF REFERAT  4 
 

2. ORIENTERINGER (O) /V. DIRIGENTERNE 16:10 – 16:25 6 
SPØRGSMÅL, KOMMENTARER ELLER TILFØJELSER TIL UDSENDTE SKRIFTLIGE ORIENTERINGER. 

 8 
3. EVALUERING AF ”UNGE KRÆVER HANDLING”-KAMPAGNEN (D) /V. YASMIN  

 16:25 – 16:45 10 
 

4. POLITIKKONFERENCE I DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD (B)/ V. KRISTIAN 12 
 16:45 – 17:05 
 14 

PAUSE 17.05 – 17.15 

 16 
5. DIMENSIONERING (D) V/ THERESE  17.15 – 17.50 

 18 
6. KOMMENDE ARBEJDSOPGAVER (B) /V. ANNA 17:50 – 18:05 
 20 

PAUSE 18.05-18.15 

 22 
7. VALGKAMPAGNE (LUKKET PUNKT) (D) /V. DRUDE  18:15 – 19:15 

 24 
8. MØDEEVALUERING (D) / V. DIRIGENTERNE 19:15 – 19:25 

 26 
9. EVT. (O) / V. DIRIGENTERNE 19:25 – 19:30 

 28 
AFTENSMAD  

30 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Bilag 1: Referat af bestyrelsesmødet den 7-10-2014 
 2 

Bestyrelsesdeltagere: Nanna Borgen, Yasmin Davali, Therese Cederberg Nielsen, 
Stinus Lerche, Nina Nisted (1 time for sent), Nina Kattler, Drude Rhode, Anna Vaarst, 4 
Kristian Bruun, Nanna Zmylon, Nicola Kirchhübel, Katrine Damberg, Sidsel Gro Holm-
Lauritzen, Martin Schäfer, Astrid Jagtvard Schmidt,  6 

Fraværende med afbud: Ask Gudmundsen. 

Fraværende med afbud og kage: Sofie Bohm 8 

Fraværende uden afbud: Stine Matine Singerholm Christiansen, Natasja Nielsen 

Observatører:  10 

 

Punkt 1: Formalia (B) 12 

Ved Drude 

Valg af dirigenter: Drude Rohde og Nanna Zmylon 14 

Valg af referent: Nanna Borgen 

Godkendelse af referat 16 

Referat Godkendt. 

Godkendelse af dagsorden  18 

Dagsordenen godkendes. 

 20 

Punkt 2: Orienteringer (O)  
Ved dirigenterne 22 

 

Mundtlige orientering fra UNIPOL ved Therese Cederberg Nielsen 24 

Papiret om administrativt bøvl arbejdes der på. De vil gerne have den op på AR-mødet d. 
22.oktober, så vi kan bruge det under valget. 26 

Valg: Vi har fundet en masse seje kandidater og der er fundet paroler til alle. 

 28 

Mundtlig orientering fra STUNE v. Nanna Borgen og Kristian Bruun: 



 

  4 

Vi har afholdt Fagudvalgsfestival og det gik rigtig fint. Der var omkring 15 mennesker og vi 
havde nogen fra alle slags bach-retninger. Det var nogle gode mennesker, som var 2 
interesserede i at have indflydelse og vi skal derfor følge op. 

 4 

Rusudvalget v. Nanna Zmylon: Siden sidst har der været et målsætningsseminar, hvor 
der var cirka 35-40 mennesker. Der har også været et ”bedste rusvejledningsseminar” hvor 6 
der var omkring 20 mennesker. Begge ting gik godt. 

Umiddelbart virker det ikke som om, at rusperioden vil blive skåret ned til én uge. 8 

 

Medlemskab ved Anna Vaarst: 10 

Anna siger super mange tak til folk for deres hurtige tilbagemelding ift. ting til 
velkomstbogen.  12 

Academic Books vil gerne lave et event sammen med os d. 14/10 kl. 15.30-17, hvor det 
handler om noget EU-gøgl, hvor vi skal have nogle ISG-studerende til at komme, så 14 
Academic Books bliver glade og vi kan få mere ud af vores samarbejde – information følger 
snarest. 16 

 

Punkt 3: Evaluering af studiemiljøkampagnen (D) 18 

ved Yasmin 

Vi har været seje: 20 

- Mad til rusvejledere under planlægningsperioden 
- Mere aktive i rusvejledningen 22 
- Vi har lavet en ønskebrønd, hvor folk kunne komme med ideer til bedre studiemiljø 
- Vi har holdt et Grill og Intro-arrangement 24 
- Vi har hængt en masse plakater op om studiemiljø 
 26 

Generelle kommentarer: 

- Tænk på livscyklussen i kampagnen – husk at sig ”Vi er SR” kom til os senere. Saml 28 
op efterfølgende. 

o Hvem er ansvarlig for hvad? Hvordan følger vi op på parolerne?  30 
- Det var lækkert, at vi var rundt på campus, så det var mere studienært for mange. 
- Vi skal gøre mere opmærksom på, når vi var seje under rusvejledningen 32 
- Det kunne være lækkert, hvis vi kunne få studenterrepræsentanter (eksempelvis SN 

eller AR-mennesker) med ud, så folk kan møde dem. 34 
- Mere opkvalificerende for gængse studerende  
- Lækkert med positiv kampagne - 36 
- Det virkede som en professionel og lækker kampagne 
- Der skulle have været mere klarhed om hvad vi skulle have brugt Grill og Intro-38 

arrangementet til. 
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Punkt 4: Finanslovskampagne (O) 

ved Yasmin 2 

Kampagnen sluttes snart. Store ting: Vi holdt stormøde i sidste uge, hvor der dukkede 
omkring 40 mennesker op og fredag dukkede der også en del nye mennesker op, som hjalp 4 
med at male bannere og andre ting, som skal bruges til demonstrationen. 

Vi har uddelt flyers ved stationen og i kantinen og vi har været til Hummessen. Derudover 6 
har vi dag pakket hus 19 ind – hvilket var lidt vådt, men gik godt – Det skaber rigtig meget 
synlighed. Det virker som om der er mange, der kender til demonstrationen. 8 

Demonstration: Vi holder noget opvarmning til demonstrationen fra klokken 12 på 
torsdag. Der vil være hygge banner-maling og hygge-slogans/råb. Vi går 14.20-ish, så vi 10 
kan nå toget 14.45 hvor vi mødes med ungdomsuddannelserne fra Roskilde – vi mødes 
med andre RUC’ere, folk fra Fyn og Jylland ved DGI-byen – Vi bliver rigtig mange! Samlet 12 
set går vi så mod Slotspladsen. Det er vores ansvar at sørge for, at der kommer en masse 
RUC’ere så vi kan slå fast, at RUC gerne vil kæmpe for det her. Yasmin vil også meget 14 
gerne have, at vi alle sammen hjælper til og er facilitatorer på dagen. 

Alle bør være søde at gå ind og invitere alle RUC’ere (andre studerende vi kender) til 16 
demonstrationen og warm-up arrangementet. 

Vi laver en slutspurgt ift. at gøre opmærksom på demonstrationen ved at tage ud til de 18 
store forelæsninger onsdag og torsdag. Vi skal også udnytte Fagvalgsdagen, som foregår i 
morgen. 20 

Arbejdsopgaver, der skal laves 

o Der er nogen, der skal male bannere 22 

o Der er købt ind til omkring 20 skilte. 

o Vi mangler en megafon 24 

 

Punkt 5: Arbejdsplan (D) 26 

ved Kristian og Astrid 

Vi skal lave en arbejdsplan-dag, hvor alle ruc’ere kan have indlflydelse på vores 28 
arbejdsplan for næste år. Vi skal nu snakke om, hvordan dette skal faciliteres.  

Arbejdsplan-dagen skal være mandag d. 3. november.  30 

 

2 min: Hvorfor ska vi inkludere de studerende i arbejdsplanlægningen? Hvorfor er det 32 
vigtigt? 

- Hvis vi ikke kæmper for de studerende er der ingen grund til at kæmpe. 34 
- Transparens, demokrati, ”better together”. 
- Det bliver en bedre arbejdsplan, hvis man inkluderer de studerende. 36 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- Ejerskab. 
- Nemmere at engagere mennesker i arbejdet, hvis man selv ved hvad det er man 2 

skal lave. 
- Udbredelse af aktiviteter på flere studerende. 4 
- Legitimitet. 
- De studerende er vores et og alt. 6 
- Better together – you never walk alone – we love you SR. 

 8 

Hvordan får vi kommunikeret denne vigtighed ud til de studerende? Hvordan får vi dem 
med? 10 

- Opreklamering: Nyhedsbrev – vi skal gøre det meget specifikt ift. hvem vi 
sender det ud til – sign up lister, STUNE-arrangementer, brug fagrådende, 12 
studienævnene, vi skal lave et event på vores hjemmeside, alle skal have samme 
forudsætninger for at møde op. 14 

- Vi skal have et gennemført event. Det skal virke professionelt – eventuelt . I 
stedet for bare at snakke skal vi eventuelt også lave en plan over ”hvordan 16 
kommer vi herhen?”. Der skal være mulighed for at kunne samle op på dem, der 
kommer med. 18 

- Det skal være et hyggeligt arrangement (varm kakao, kanelsnegle og stearinlys). 
- Opreklamering: Pas på ikke at drukne al den information man får ved valget i 20 

endnu mere information. 
- Vi skal tage vores forholdsregler ift. at arrangementet ikke bliver hijacked og 22 

folk tror de kan få noget igennem, som er u-SRsk. 
- Tænk kampagne ind som et middel i stedet for et mål. 24 
- Man kan vælge at sige, at folk skulle gå rundt og skrive deres ideer ned på 

plancher, hvorefter man kunne snakke i grupper om de ting, der står på 26 
planchen. Omvendt kunne man starte med at sætte sig i grupper hvorefter 
grupperne skriver udvalgte ting ned på planchen. 28 

- Vi skal forklare folk, hvad det er vi ønsker fra dem. 
- Det kunne være en form for Speak Your Mind. 30 
- Husk RUC-fokus – folk udefra kan ikke relatere til eksempelvis bestyrelsens 

interne kommunikation. 32 
 

Punkt 6: Politisk diskussion (D) 34 

ved Kristian 

Vi skal nu producere læserbreve. 36 

Temaer: 

- Beskæring af studiepladser 38 
- Problemer med boliger 
- Konsekvenser af besparelser 40 
- Ungdomsarbejdsløshed 
- Arbejdsmarkedspolitik vs. Uddannelsespolitik 42 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Therese: Politiken, Arbejdsmarkedspolitik ikke uddannelsespolitik. 

Stinus: MX, Ungdomsarbejdsløshed 2 

Martin: EB, Bolig 

Sidsel og Nina K: MX, Dimensionering 4 

Drude og Nanna Z: Politiken,  

Anna: Børsen, disciplinering af arbejdskraft 6 

Yasmin: Information, Besparelser på RUC 

 8 

Punkt 7: Valgkamp (B) (lukket punkt) 

ved Astrid og Martin 10 

 

Punkt 8: Mødeevaluering (D) 12 

ved dirigenterne 

 14 

Punkt 9: Evt. (O) 

ved dirigenterne 16 

 

Yasmin: Gå ind og skriv jer på arbejdsopgaver til demo-warmup. 18 

Anna: Vær venlig at ryd op og kom til rengøringsfesten, som Sif har inviteret til. 

 20 

 

 22 

  

24 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Bilag 2: Orientering fra 
universitetsbestyrelsesrepræsentanterne 2 
af Ask Gudmundsen og Sidsel Gro Holm-Lauritzen 

 4 

Siden sidste møde (den 7. oktober) har vi, naturligt nok, brugt de fleste kræfter på 
forberedelse og afvikling af valgkampen. Samtidig har vi sammen med andre dele af SR 6 
forsøgt at følge med i dimensioneringsplanen og de konsekvenser, den får for RUCs 
uddannelser og studerende. Det er et løbende arbejde, som vil fortsætte et godt stykke tid 8 
endnu, og som derfor også vil fylde i vores arbejde det næste stykke tid.  

Næste UB-møde ligger den 18. november kl. 10-13. Dagsordenen er ikke kommet ud 10 
endnu, men i den plan vi vedtog på det sidste møde ser punkterne for mødet således ud: 

• Drøftelse af strategisk tema om organisation og campus (drøftelse af interne HR-12 
politikker/opfølgning på trivsel) 

• Drøftelse af budget 2015 14 
• Orientering om kernefortællingen 
• Orientering om rekrutteringsstrategien 16 
• Orientering om prognose 2 
• Oplæg om forskningsstrategi (ved prorektor) 18 

 

Derudover blev det på vores initiativ vedtaget at der drøftes en plan for udvikling og 20 
renovering af campus.  

Frem til mødet bliver vores arbejde derfor præget af at forberede os på ovenstående emner 22 
og i øvrigt følge udviklingen i udkastet til budget 2015, så vi ved, hvad vi kan forvente os af 
det forslag til færdigt budget, der bliver fremlagt ved udgangen af året.  24 

Derudover er Drude jo blevet valgt ind i UB fra 1. februar og derfor vil vi frem til da sørge 
for, at alle sager og kontakter er overleveret til hende, så hun er helt klar til at tage over.  26 

 
28 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Bilag 3: Orientering fra Universitetspolitisk udvalg / 
Akademisk Rådgruppen 2 
af Therese Cederberg Nielsen 

 4 

UNIPOL har været travlt beskæftiget med at lave valg, og skal bruge noget energi i resten 
af efterårssemestret på at få overleveret til de nye. Vi skal også debattere, hvordan vi 6 
samarbejder med FF-repræsentanterne.  

Vi arbejder stadig med vores papir om administrative forenklinger, som lige nu er 8 
udfordret i forhold til hvordan vi rent praktisk skal få det implementeret i de nye 
kandidatstudieordninger. Det mangler stadig at være på UDDU i sin endelige form.  10 

Vi forsøger at holde os opdaterede om dimensioneringsplanerne, men det er vanskeligt, 
at få noget klart at vide. Indtil videre ser det ud til, at man satser på, at alle de 12 
dimensionerede fag skal have et særligt optageområde i KOT’en, dvs. at man, ligesom det 
på nuværende tidspunkt fungerer med journalistik, vil blive optaget på fx NatBach m. 14 
medicinalbiologi, SamBach m. Socialvidenskab, HumBach m. Engelsk eller HumTekBach 
m. TekSam. Der arbejdes med, at man skal kunne takke nej til pladsen efterfølgende, 16 
hvorefter andre studerende vil kunne komme ind, ligesom det er med journalistik nu. 
Ellers ligger meget af dimensioneringssnakken bilateralt mellem rektoratet og 18 
institutterne, så dem skal vi have fat i for at høre nærmere.  

Heldigvis skal vi kun dimensionere på Fag1, dvs. det fag, man får sin titel i. Det vil sige, at 20 
man sagtens kan tage en uddannelse, hvor halvdelen består af ét dimensioneret fag, men 
hvis man kan acceptere at den endelige titel bliver i det andet fag, så er der frit slag. Det 22 
redder helt klart de fleste af vores fag, for så har de reelt flere studerende, end der tæller 
med i opgørelsen.  24 

Der er deadline for dimensioneringsplanen d. 1. dec, og v i når at have et ekstraordinært 
AR-møde inden. 26 

AR-gruppen har modtaget henvendelser fra flere studerende, der i forskellig grad får at 
vide af studievejledningen, at de allerede fra sommeren ’15 ikke har lov til at tage de 28 
frie kombikandidater, dvs. dem der ikke indgår som en del af det fremtidige 
kombikandidatudbud, selvom det flere gange er blevet præciseret, at kandidatreformen 30 
ikke har nogen indflydelse på nuværende studerendes studieforløb. Det havde vi oppe på 
sidste AR, og det kommer op igen på næste UDDU. Det skal være helt sikkert alle steder på 32 
RUC, at ingen nuværende studerende kan begrænses af kandidatreformen.  

Der er stadig stor usikkerhed om, hvad vi gør med vores engelsksprogede 34 
uddannelsesudbud. Ministeriet har meldt ud, at en uddannelse har ét sprog, dvs. at 
uddannelserne skal akkrediteres på ny, hvis de vil kunne udbyde kurser på engelsk. Alle på 36 
RUC er meget frustrerede over denne problematik, men fordi dimensioneringssagen er så 
presserende lige nu, er problematikken om det engelsksprogede udbud sat lidt i bero, og 38 
alle forsøger lidt at fortsætte som hidtil. Det betyder, at det i øjeblikket er meget vanskeligt 
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at være proaktiv om yderligere internationalisering - det er simpelthen tvivlsomt om vi kan 
opretholde vores nuværende niveau. 2 

UNIPOL forsøger lige så stille at igangsætte en stemning på RUC om at vi skal ‘practice 
what you preach’. Dvs. at man skal udnytte den på RUC eksisterende forskning til at 4 
løse opgaver på RUC. Dvs. at det er skørt, at vi har så dygtige kommunikationsforskere, 
når den interne kommunikation er så dårlig, vi har byplanlæggere, hvorfor er de ikke med 6 
til at ombygge campus osv?  

Den nye prorektor Peter Kjær har lagt op til at forskningsmiljøerne skal lægge op til mere 8 
kontakt mellem studerende og forskere, hvilket blev bakket op og foreslået udbygget 
af mange VIP’ere i AR - endda før vi studerende sagde, at vi var glade for det.  10 

Vi har fået ansat en ny uddannelseschef (den nye Inger Rossing), ved navn Maria Volf 
Lindhardt pr. 1. december. Hun har tidligere været i stuieadministrationen på RUC og 12 
været sekretariatsleder på CBIT. I de sidste par år har hun været uddannelseschef 
(tilsvarende titel) på Aarhus Universitet.  14 

Vi har fået ansat en ny studieleder på CBIT pr. 1. december ved navn Hanne Løngreen. 
Hun har tidligere været institutleder på Aarhus Universitet ved Institut for Uddannelse og 16 
Pædagogik (DPU).  

 18 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Bilag 4: Orientering : Studenterrepræsentanternes 
Netværk 2 
af Nanna Borgen 

 4 

Novemberarrangement med interrimudvalg: 

Vi havde i STUNE planlagt to events, som desværre blev aflyst pga. travlhed som følge af 6 
valget. Vi har i stedet planlagt et nyt arrangement torsdag d. 20. november fra 15-17, som 
vil have fokus på interrimudvalgene og deres arbejde. Arrangementet er vigtigt, fordi der 8 
ikke findes noget andet sted, hvor der på denne måde dannes et overblik over hvordan 
interrim-arbejdet egentlig går. Ved at mødes kan de studerende i disse udvalg 10 
erfaringsudveksle og give ideer til det videre arbejde. Alle fra kandidatstudienævn er også 
velkomne, da det også er relevant for dem og de også kan have ideer. Vi arbejder i 12 
øjeblikket på, at få et overblik over hvem, der sidder i interrimudvalgene og er der nogen, 
der føler, de har dette, må de meget gerne kontakte mig eller Kristian. 14 

 

Weekendtur for indvalgte i januar: 16 

Vi planlægger en weekendtur d.23.-25. januar for alle indvalgte i studienævn, institutråd, 
Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen. Weekenden skal være opkvalificerende for 18 
både nye og gamle studenterrepræsentanter og den skal samtidig give 
studenterrepræsentanterne en fællesskabsfølelse, så de nemmere vil kunne hjælpe 20 
hinanden i det kommende års arbejde. Alle, der har lyst til at være med til at arrangere 
weekenden, må meget gerne kontakte os i STUNE. 22 

 

Gruppedannelses-event i januar: 24 

Tirsdag d.27. januar afholder vi et gruppedannelses-event for alle fagudvalgene. Vi 
forestiller os, at fagudvalgene kan erfaringsudveksling ift. tidligere gruppedannelser, 26 
hvorefter der vil blive givet nogle ideer og værktøjer til planlægning af gruppedannelsen, 
hvor fagudvalgene så kan sætte sig sammen og planlægge den kommende gruppedannelse. 28 

 

Andet: 30 

• Vi arbejder på at få listen med indvalgte gjort til en mail-liste så hurtigt som muligt. 
• Vi fra STUNE husker alle fagrådene på at sende en repræsentant til Studenterrådets 32 

generalforsamling. 

 34 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Bilag 5: Orientering fra Forretningsudvalget 
af Anna Vaarst 2 

 

Siden sidste bestyrelsesmøde har forretningsudvalget primært arbejdet med 4 
demonstrationen for uddannelse, job og bolig og selvfølgelig valget, som er det der har 
fyldt allermest.  6 

Derudover arbejder vi med rusvejledningen i form af afslutning af rusregnskabet, 
ansættelse af nyt rusformandskab og evaluering af rusvejledningen med huskoordinatorer, 8 
som bliver den 14/11 12.30-13.30.  

Så er BeretningsWeekenden/BelønningsWeekenden for rusvejlederne blevet afviklet og 10 
Anna og Drude arbejder med evaluering og afslutning af regnskabet for dette.  

Generalforsamlingen og materialet, som skal udsendes i denne uge har også fyldt en del ift. 12 
udkast til vedtægtsændringer, arbejdsplan, bestyrelsens beretning, forretningsgange og 
planlægningen samt opreklameringen af generalforsamlingen.  14 

Arbejdet med dimensionering er også noget, vi fortsat følger med i og snakket om både i 
forretningsudvalget og i unipol.  16 

Sidst men ikke mindst har vi også beskæftiget os en smule med den forestående 
politikkonference, som løber af stablen den 14-16 november på DTU og det kommer der 18 
heldigvis meget mere arbejde med i de næste uger.  

 20 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Bilag 6: Orientering fra Rusudvalget 
af Nanna Zmylon 2 

 

Siden sidste bestyrelsesmøde har Rusudvalget ikke holdt nogle møder.  Dog har Kasper 4 
Riis og jeg stadig ambitioner om at afholde et sidste og afsluttende Rusudvalgsmøde, men 
vi er usikre på det præcise emne for dette møde. Grundet eksamens-stress har vi ikke haft 6 
mulighed for at mødes og diskutere hverken dette, eller evaluere på vores tid som 
Rusudvalgs-ansvarlige. Men dette vil blive gjort i nærmeste fremtid.  8 

Desuden blev der til målsætnings-seminar bragt nogle punkter på banen omkring 
Rusudvalget, bl.a. at vi skulle overveje hvorvidt navnet skal ændres da det lyder som et 10 
udvalg for rusvejledere. Sådan nogle ting vil Kasper og jeg også diskutere når vi mødes.  

12 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Bilag 7: Orientering fra Fagligt Netværk 
af Nina Nisted 2 

Næste kursus i Fagligt Netværk er onsdag d. 12. november hvor vi afholder kursus i 
skriveteknik og den gode opgave. 4 

Vi har som led i processen med at løse opreklameringsproblemet (der er for få tilmeldt/der 
dukker for få op) sat en del af Fagligt Netværks budget af til at booste kursusposts på 6 
Fagligt Netværks facebookside. Det lader til at virke rigtig godt, specielt i forhold til at nå 
længere ud en vores standard kursusdeltagere, så dette tiltag fortsætter semesteret ud 8 
hvorefter vi vil evaluere på det. 

Derudover har vi også sat stor fokus på at informere tidligere kursusdeltagere om 10 
kommende kurser via mail og af flere omgange, for på den måde at fastholde dem som 
deltagere, da det indtil videre er vores vurdering at det ikke er indhold og kvalitet af 12 
kurserne, der er problemet, men opreklameringen heraf. 

Vi afholder internt møde i Fagligt Netværk umiddelbart efter kurset d. 12/11, hvor vi vil 14 
diskutere kurser for det kommende semester, hvor vi også vil diskutere hvordan vi 
involvere resten af de studerende i processen om hvilke kurser, der giver mening for de 16 
studerende på RUC at blive tilbudt. Inputs hertil er meget velkomne, og man må meget 
gerne henvende sig til mig eller sende forslag på nina@studenterraadet.dk. 18 

Og så er Fagligt Netværk 9 likes fra 500 på vores facebookside, så del gerne siden, så vi kan 
nå de 500 inden jul! 20 

 

 22 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Bilag 8: Orientation from Committee of 
Internationalization and Practice 2 
by Nina Nisted 

Committee of Internationalization and Practice has been focusing on the IDay event and 4 
helping the International Club with that, and on the day of the event, hosting an 
international Speak Your Mind. The attendance fir the Speak Your Mind was not 6 
impressive – we only spoke with a few students – but there was a general approval of the 
initiative, and if we can redefine and rethink it, it might well become a strong and useful 8 
link to the international students at RUC. 

The problem with the international housing agreement has been on hold during the 10 
election, but we have now resumed our work with that. 

12 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Bilag 9: Orientering fra Landspolitisk Udvalg 
af Stinus Landt Lerche 2 

Nationalt er den dagsorden der primært arbejdes med dimensionering. DSF arbejder 
fortsat for at forslaget om at dimensionere på universiteterne trækkes helt tilbage. 4 
Foreløbig er forslaget udskudt med et år, bl.a. som følge af den finanslovskampagne der er 
blevet ført. Derudover forberedes DSF i øjeblikket dette semesters politikkonference.  6 

Landspolitisk Udvalg har haft et enkelt møde, hvor vi har diskuteret møderne i DSF’s 
landsforum og uddannelsespolitiske udvalg. På disse møder har der været en række 8 
organisatoriske ændringer i DSF. Herudover har vi diskuteret DSF’s holdning til 
dimensionering, hvor der er en række interne uenigheder mellem 10 
medlemsorganisationerne. Der er fortsat ikke afklaret hvordan DSF præcis skal forholde 
sig til optagelsesmetoder og kriterier, selvom der er enighed om at den nuværende model 12 
ikke fungerer. 

14 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Bilag 10: Orientering fra RUCers by Choice 
af Stine Matine Singerholm Christiansen 2 

Siden sidst: 

Har vi i RBC haft stormøde, her har vi fået ikke mindre end 6 nye koordinationsgruppe 4 
medlemmer. 

Vi siger velkommen til Claus, Olivia, Andre, Sif, Josefine og Mathias Trolle. 6 

Dette gør at den samlede koordinationsgruppe er oppe på 14 mennesker. Det er rart at 
være lidt flere hænder til at slæbe læsset, det gør det mere overskueligt at få lavet tingene 8 
fede. 

Ud over den flotte skare af mennesker så har vi også siden sidst holdt J-dag, det var en 10 
hård og travl dag, men den udmundede i et flot resultat med mange solgte øl. Selvom 
regnskabet for denne fest endnu ikke helt er på plads, så ser det positivt ud da vi havde en 12 
del i kælderen, og derfor ikke havde sindssygt meget der skulle købes ind. 

 14 

Fremtidige planer: 

Næste weekend den 14-15 har vi RBC arbejdsweekend, hvor der er tre ting på programmet, 16 
vi skal have ryddet op og sorteret nede i kælderen. Holde møde omkring struktur, 
vedtægter mm. For at alle ved hvad RBC egentlig er, samt bygge vores egen bar.  18 

Yep i læste rigtigt. Vi bygger en transportarbel, sammenklappelig bar, så vi til festerne kan 
få sat fokus på hvem vi er, samt, ikke behøver at skulle lege fadølsanlæg af RUCbar, hvilket 20 
er en rigtig god investering for os. At have en permanent bar kan forhåbentlig også være 
med til at gøre det mere overskueligt i fremtiden at være bartender for RUC’ers by choice, 22 
da man ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang. 

Her ud over er vi så småt gået i gang med at planlægge dette års aktive julefrokost, så vent 24 
ikke længe, snart kommer der sådan en invitation lige ind af brevsprækken til jer. 

Sidst, men ikke mindst, er vi begyndt at se på næste semester, og lægger hjernen i blød for 26 
at finde ud af hvordan vi kan få endnu mere fokus på RBC som en selvstændig forening til 
resterne, og ikke som en del af RUCbar, tale om formandsposten, sekretærpost, samt 28 
fremtidig struktur i RUC.ers by choice.  

Hvis nogen skulle have lyst til at deltage i RBC mødet lørdag den 15 november, skal i 30 
selvfølgelig være mere end velkomne, tidspunktet er endnu ikke fastlagt, men dette vil 
blive skrevet ud på bestyrelsesgruppen, såfremt der er interesse for dette. 32 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Bilag 11: Evaluering af Studenterrådet ved RUC’s 
deltagelse i ”Unge kræver handling” 2 
af Yasmin Davali 

 4 

Fra slut september og frem til 9. oktober deltog Studenterrådet på RUC i den nationale 
elev- og studenterbevægelseskampagne ”unge kræver handling”. I forhold til uni-området 6 
fokuserede kampagnen fra start på uddannelsesnedskæringer, jobskabende initiativer og 
en ændring af planloven, så det vil være muligt at bygge flere almene boliger, herunder 8 
studieboliger. Da Sofie Carsten Nielsens dimensioneringsforslag blev fremlagt blev det 
også en del af kampagnegrundlaget at få fjernet det. Kampagnen kulminerede med en 10 
demonstration med ca. 5000 deltagere fra Christiansborg Slotsplads. 

Den politiske effekt af demonstrationerne har vi endnu ikke det fulde overblik over, idet 12 
finansloven endnu ikke er vedtaget. Men vurderingen indtil videre er at det bestemt ikke er 
umuligt at der kommer en ændring af planloven. På dimensioneringsområdet var 14 
demonstrationen med til at kickstarte de dimensionerings-aktiviteter der indtil videre har 
først til en ny dimensioneringsaftale, der nu giver universiteterne mulighed for at beslutte 16 
hvor der skal dimensioneres. 

På bestyrelsesmødet skal vi evaluere kampagneforløbet på RUC og sammenhængen 18 
mellem RUC-kampagnen og den nationale kampagne. Derfor må I meget gerne overveje 
følgende spørgsmål: 20 

• Hvordan fungerede Kampagnen på RUC? Var vi synlige nok og var det jeres 
fornemmelse at vores budskaber blev kommunikeret klart nok ud og at man kunne 22 
forstå koblingen mellem finansloven og vores dagligdag på RUC? 

• Hvordan fungerede demodagen? Både i forhold til fællesafgang fra RUC, 24 
fordemonstrationen fra DGI-byen og selve demonstrationen. 

• Hvordan fungerede den nationale kampagne, hvordan virkede materialer og 26 
facebook? 

• Hvad kan vi gøre anderledes en anden gang? 28 

For lige at friske op kommer her et oprids af de aktiviteter vi har haft i forbindelse med 
kampagnen på RUC: 30 

• Vi fyldte RUC med plakater 
• Vi lavede morgenuddelinger på stationen hver dag den sidste uge 32 
• Vi have en stand i kantinen hver dag den sidste uge 
• Vi afholdt et stormøde med ca. 40 deltagere 34 
• Vi pakkede 19 ind og kom i den forbindelse i Roskilde Dagblad  
• Vi havde en stand og holdt oplæg om dimensionering på hum-messen 36 
• Vi afholdt en aktivistdag 
• Vi lavede en click and share til facebook om dimensionering på RUC, der blev delt 38 

26 gange 
• Vi havde en blog i Rusk om hvorfor det gav mening at komme til demonstration 40 
• Vi afholdt et regionalt kampagnekursus for Elev- og 

Studenterbevægelsesorganisationerne i Roskilde 42 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• Vi deltog i en fælles happening i Roskilde med de andre elev- og 
Studenterbevægelsesorganisationer. 2 

• Vi lavede en ”RUC kræver handling”-facebook gruppe der kunne opdatere 
interesserede RUC’ere om kampagnen. Den har pt. 77 medlemmer. 4 

• Vi lavede en fællesafgang og demo warm-up på dagen 

 6 

 

8 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Bilag 12: Politikkonferencen i Danske Studerendes 
Fællesråd 2 
af Kristian Bruun 

 4 

På dette punkt skal vi snakke politikonferencen på DTU d.14.-16.november. Vi skal 
godkende den 23 mand store delegation. Derudover skal vi forventningsafstemme i forhold 6 
til vores sociale rolle og endeligt snakke lidt praktisk. 

 8 

Hvis man ønsker at diskutere indholdet, kan man deltage på delegationsmødet den 
12.11.2014 klokken 16-19 i Studenterhuset. 10 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Bilag 13: Kommende arbejdsopgaver 
af Anna Vaarst 2 

 

Introduktion til punktet: 4 

Arbejdsopgaverne vil blive gennemgået en efter en til bestyrelsesmødet og der vil herefter 
være mulighed for at melde sig på dem. Der skal også findes en tovholder for hvert punkt.  6 

Hvis der skulle være spørgsmål til arbejdsopgaverne eller ekstra arbejdsopgaver, er man 
velkommen til at henvende sig til den, der har skrevet bilaget inden bestyrelsesmødet 8 
og/eller kommentere under punktet.  

 10 

Beskrivelse af arbejdsopgaver: 

Evaluering af valg 12 

Vi vil gerne evaluere valget blandt RUC-studerende og det kan man hjælpe med at 
planlægge og udføre. Det man melder sig på til på punktet er at være en del af 14 
arbejdsgruppen.  

Ansvarlige: Kristian, Drude, Martin 16 

 

Oprydning på kontoret 18 

Det var fedt at have et valgkampagne-kontor. Det bliver også fedt ikke at have det. Derfor 
skal vi have lavet det normalt igen og det gør vi mandag den 17/11 fra 10-12 og man kan 20 
melde sig til at hjælpe på dagen og hygge  

Ansvarlig: Anna 22 

 

Medlemskabshåndtering 24 

Nu er vores medlemskab oppe at køre, og der er brug for hjælp til følgende: 

o Uddele Goodiebags 26 
o Finde personer, hvis breve er blevet sendt retur grundet forkert adresse 
o Tænke over semesterstartsrekruttering 28 
o Tænke medlemskabet fremover 

 30 

Man kan melde sig til at hjælpe med det praktiske direkte på dette møde og så tager Anna 
fat i jer umiddelbart efter. Ellers kan man komme til medlemskabsmøde den 17/10 kl. 14. 32 
Hvis man er interesseret, sender Stinus dagsorden ud til mødet inden længe.  
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Ansvarlig: Stinus og Anna 

 2 

Generalforsamlingen 

Der er generalforsamling den 22/11 kl. 12.00 og der er forskellige ting man skal hjælpe 4 
med før og under dagen. Det kan man melde sig til her. 

Ansvarlige: Ask og Drude 6 

 

Studenterrådets julefrokost 8 

Vi skal have en julefrokost for folk den 5/12, som er tilknyttet Studenterrådet. Det bliver 
sjovt og det eneste der bliver sjovere end julefrokosten, bliver at arrangere den. Det kan 10 
man melde sig på til her. Datoen bliver meldt ud på bestyrelsesmødet.  

Ansvarlig: Anna 12 

 

Momentum-ansvarlige  14 

Vi får Momentum blade 8 gange om året og de skal deles ud på campus. Derudover skal 
der findes standere, så de kan stå i Studenterhuset. Dette er arbejdsopgaverne, man bliver 16 
ansvarlige for, hvis man melder sig til dette.  

Ansvarlig: Yasmin 18 

 

 Hyggedag for bestyrelsen 20 

Det kunne være dejligt med en hyggedag for hele bestyrelsen og de indvalgte. Det skal vi 
have nogle til at planlægge. Arbejdsgruppen bestemmer selv hvornår hyggedagen skal være 22 
og om det først skal være, når den nye bestyrelse er trådt til. 

Ansvarlig: Arbejdsgruppen, som bliver nedsat  24 

 

 26 

 


