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1. FORMALIA (B)
A ) V A LG A F DIRIGENT

B) V A LG A F REFERENT

C) G ODKEN DELSE A F REFERA T

D) GODKEN DELSE A F DA GSOR DEN

16:00 – 16:10
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2. ORIENTERINGER (O)

A T SIGE I GOD TID, HVIS MA N HAR MEGET A T ORIENTERE OM.

3. STRATEGISEMINAR

16
18

16:10 – 16:30

HER GEN N EMGÅ R V I DE SKRIFTLIGE ORIENTERINGER , DER ER INDKOMMET OG HØRER OM DER ER YDER LIGERE KOMMEN TA RER . HUSK

16:30 – 17:30

PAUSE 17:30 – 17:40
4. GENERALFORSAMLING

17:40 – 17:50

5. EVALUERING AF STUDIESTARTEN

17:50 – 18:20

6. POLITIKKONFERENCE – HERUNDER VALG AF DELEGATIONSLEDER

18:20 – 18:30
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PAUSE 18.30 – 18:40
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32

7. VALG (LUKKET PUNKT)

18.40 - 19.10
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8. KOMMENDE ARBEJDSOPGAVER

19:10 – 19.20

36

9. EVT. (O)

19:20 – 19:30
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10. MØDEVALUERING

19:30 – 19:40
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Referat af Studenterrådets bestyrelsesmøde d. 9.
september

4
Bestyrelsesdeltagere:
6



Camilla Steppart, Maria Stein, Katrine Damberg, Astrid Jagtvard (FS), Martin
Schäfer (FU), Nanna Zmylon, Kristian Bruun (FS), Julian Lo Curlo, Morten
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Levinsky, Maria Frost, Therese Cederberg (AR+FU), Stinus Lerche (FS), Ask
Gudmundsen, Drude Rohde (UB+FU), Nina Nisted (FU)
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Fraværende med afbud:
12
14



Marie Sønderstrup, Kasper Freiman

Fraværende uden afbud:


Marcin Cabaj
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Observatører:
18
20
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Tue Hammer Lerche (DSF), Emma Vinkel, Natali Rohde (AR), Signe Kaptain (AR)

Punkt 1: Formalia


Ved Kristian

Valg af ordstyrere:


Martin Schäfer og Nanna Zmylon vælges

26
Valg af referenter:
28
30
32



Stinus Lerche vælges

Godkendelse af referat


Skrifttypen i vores referater gør dem svære at læse



Morten Levinsky og Marcin Cabaj var ikke til stede og ikke observatør
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Referatet godkendes med kommentarer
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Godkendelse af dagsorden
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Punktet orientering omkring finansloven rykkes frem så det bliver et nyt punkt 3



Punktet orientering omkring finansloven får 15 minutter ekstra. Tiden tages fra
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strategi for universitetsvalget
Punkt 2: Orienteringer
Ved dirigenterne
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Orientering fra STUNE
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Der ønskes mere fokus på handling og aktivitet i temadagen for
studenterrepræsentanter om fremdriftsreformen
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Forretningsudvalget:
16
18



Ingen kommentarer.

Fagligt Netværk:


20

Vi skal bruge studerende til at hjælpe til gruppeeksamenskurserne. Man må meget
gerne hjælpe med at finde studerende til dette. Vi skal huske at kalde det Fagligt
Netværk og ikke FANE.
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Universitetspolitisk Udvalg:
24
26
28
30
32
34



Fedt at vi har fået sejre på HUMTEK

Punkt 3. orientering omkring finansloven
Ved Tue (DSF)
Mulige handlinger på universitetsbesparelserne:
Uoverskueligt at forstå, hvad besparelsen betyder for den enkelte studerende. Når vi ved,
præcis hvordan der skæres, så skal vi konkretisere det så meget som muligt. Fx 30 VIP’ere.
Der skal gøres noget kollektivt, alle universiteter samlet – sker gennem DSF. Blokader eller
andre kollektive handlinger. Vi skal bruge tal i vores argumentation. Vi skal lave en video
og dele den på facebook. Kollektiv universitetsstrejke. Vi skal finde konkrete cases ude på
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fagene og i husene, på hvordan besparelserne allerede rammer universiteterne. Udnyt de
frustrationer der allerede er. Vi skal i de nationale medier.
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Forretningsudvalget og bestyrelsen vil tage disse overvejelser med i senere diskussioner.
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Punkt 4. (lukket punkt) valg af kandidater
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Punkt 5. (lukket punkt) strategi for universitetsvalget
Punkt 6. studiestartkampagne
Vi skal ændre diskursen omkring de studerende til at vi faktisk er hårdtarbejdende og
ønsker den bedst mulige uddannelse.
Vi skal bruge studenterrepræsentanterne aktivt i kampagnen.
Arbejdsgruppen arbejder med to forskellige plakater. Vi skal lave en Q&A omkring
fremdriftsreformen. Wulffmorgenthaler-tegning kan også være materiale.
Studienævnsfolder light er sidsteprioritet ift. materialer. Toiletter er førsteprioritet at
hænge op på.
Vi skal lave et hashtag til kampagnen. Vi skal have lavet billeder af ødelægfremdriftsreformen klar i forvejen. Vi skal finde ud af hvor meget vi har overskud til at lave
en national indsats kort tid inden univalget kører. Hvis man kender nogen der bliver ramt
af fremdriftsreformen, skal man tage fat i Martin eller Kristian. Så kan vi bruge dem som
cases. F.eks. folk der starter direkte på 3. semester grundet merit.
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Vi skal i Metroxpress. Vi kan bygge Wulffmorgenthaler i sand med studerende. Vi kan føre
kampagne i toget, hvis vi får lov af DSB. Materialer skal oversættes.
Dispensationshappening hvor vi lægger studienævn ned i ansøgninger.
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Kristian laver en tidsplan klar og indkalder til arbejdsgruppemøde.
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Punkt 7. kommende arbejdsopgaver

36

Hjælp til introarrangement (planlægning + selve dagen): Martin, Drude, Katrine, Signe,
Camilla, Nina, Jacob, Therese, Maria, Natali på selve dagen. Nina, Kristian og Signe laver

38

planlægning.
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Hjælp til fagudvalgsfestival (såfremt det ikke flyttes eller fjernes): Stinus, Kristian, Nina
kontakter Nanna Borgen

42
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Punkt 8. Evt.
Ved dirigenterne
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Hvis man ønsker at være med til RUC’s officielle årsfest kan man henvende sig til Stinus
eller Kristian. Det er kl. 14-16 med efterfølgende reception.
Alle skal huske at invitere til introarrangement i relevante grupper. Eventet ligger på
facebook.
Vi skal besøge Signe i Lejre inden det lukker. Natali og Camilla arrangerer.
Bestyrelsessammensætningen i Studenterhuset ændres på førstkommende
generalforsamling, så Studenterrådet og Frit Forum ikke længere har faste pladser.
Der har været en masse personer der har signet op til information om Studenterrådet på
frivilligmessen. Man skal sørge for at få sendt ud til alle der er interesserede. Mailen skal
være på både dansk og engelsk.
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Punkt 9. Mødeevaluering
Ved dirigenterne
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Udenfor referat.
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Bilag 1: Orientering fra DSF
2

Af Stinus Lerche

4

DSF arbejder i øjeblikket med finanslov og fremdriftsreform. Finansloven indeholder endnu
større besparelser end først forventet. Det har konkret udmøntet sig i, at forskning alligevel
ikke holdes fri for besparelser. DSF er gået med i initiativet uddannelsesalliancen, der
arrangerer en demonstration mod besparelserne i slut oktober. Initiativet er bredt mellem
forskellige organisationer i Elev- og Studenterbevægelsen, den unge fagbevægelse, men har
medlemmer vi ikke tidligere har set i den slags samarbejder (f.eks. IBIS). Det er Yasmin
sammen med Veronika fra DGS, der udgår talspersonerne for initiativet. Da der allerede er
kommet en uddybning af finansloven og hvad vi ellers kan forvente os af regeringen, vil jeg
ikke gå i dybden med det i denne orientering.
På fremdriftssiden er der ikke meget nyt at tilføje siden sidst. Vi arbejder fortsat på at
afskaffe så store dele af reformen vi kan. Det vi måske får, er en aftale om at gøre
progressionskravet frivilligt. Dvs. op til det enkelte universitet, at definere om de vil have
den regel eller ej.
Internt i DSF er der også gang i den. Der er i øjeblikket nogle forskellige forslag oppe
omkring organisatorisk udvikling. Heriblandt er der forslag om at fratage FU i DSF
stemmeretten i Landsforum. Det har jeg på vegne af SRRUC arbejdet meget imod. Så hvis
man gerne vil diskutere vores standpunkt ift. det må man gerne skrive til mig. Udover de
organisatoriske ændringer, skal DSF udvikle en forskningspolitik som i øjeblikket er i gang
med at blive udviklet. Det kommer til at give anledning til flere diskussioner, som jeg tænker
vi så vidt muligt også tager i bestyrelsen inden Politikkonferencen, så vores mandat er så
afklaret som muligt.
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Bilag 2: Orientering fra STUNE
2

Af Ask Gudmundsen

4

STUNE har efterhånden afsluttet arbejdet med den nye folder til nye
studienævnsrepræsentanter. Lige pt. er den hos vores layoutere og vi forventer den færdig
omkring d. 25. oktober, så den er klar til de nyvalget medlemmer af råd og nævn. Den har
fået navnet Studenterrepræsentantens guide til RUC og vil være tilgængelig for medlemmer
af råd og nævn såvel som Studenterrådets bestyrelse og alle andre i både elektronisk og
fysisk form. Folderen er 28 A5-sider lang og indeholder bl.a. information om arbejdet som
studenterrepræsentant, hvordan RUC fungerer og de mange aktuelle reformer der i
øjeblikket er i gang med at ændre RUC’s politiske struktur. Vi regner med at folderen – som
minimum – vil forblive aktuel til og med 2017.
Derudover afholder en række af studienævnene (primært fra ENSPAC), men med STUNEstøtte, et Værksted mod Fremdriftsreformen fredag d. 23. oktober (i valgugen), hvor der
bl.a. vil være en workshop i at skrive dispensationsansøgninger til RUC, finde smuthuller i
reglerne og skrive læserbreve for at deltage i den offentlige debat. Se mere her:
https://www.facebook.com/events/998531583544206/
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Bilag 3: Orientering fra Forretningsudvalget
2

Af Astrid Jagtvard Schmidt

4

Siden sidste bestyrelsesmøde har Forretningsudvalget arbejdet med at planlægge og
klargøre strategiseminariet – det blev lidt spændende, da Søminen var booket på det
ønskede tidspunkt og vi derfor skulle have det hele til at passe på RUC. Derudover så er
afslutningen af rusvejledningen ved at være tæt på, beretningslørdag er afholdt, regnskabet
er ved at være på plads og jagten på næste års rusformandsskab er nu gået ind. Hvem det
bliver vil blive afsløret på BW, som er i weekenden d. 16-18. oktober. Det går rigtig godt med
planlægningen af BW, og mere skal der vidst ikke siges om det, da det jo skal være en
overraskelse for dem, som skal med.
Af store ting, der ellers er sket, så har vi afholdet intro-arrangement, hvor det var et godt
fremmøde med cirka 25 nye studerende. Dem der var der virkede til at være rigtig glade for
at have deltaget og nu arbejder vi på at få taget kontakt til dem alle sammen i forhold til de
mere præcise områder, som de gerne vil vide mere om.
Ellers går rigtig meget af tiden med at gøre klar til valg og det er også det der kommer til at
fylde indtil valget er slut! Vi glæder os rigtig meget til at føre en fed valgkampagne sammen
med jer!
Hvis I føler I har brug for at vide andet end det der står i denne orientering, så må I meget
gerne kontakte os, og så kan vi fortælle det mundtligt til bestyrelsesmødet.
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Bilag 2: Bilag til punktet Politikkonference
2

Af Stinus Lerche

4

På dette punkt vil er kort blive præsenteret hvad Politikkonferencens overordnede temaer
kommer til at være. Derudover skal vi vælge en delegationsleder, der kommer til at være
ansvarlig for forhandlinger inden og under Politikkonferencen på vegne af SRRUC. Opstillet
indtil videre er Therese Cederberg. Det er muligt at stille op frem til bestyrelsesmødet. Hvis
man ønsker mere info om Politikkonferencen eller delegationslederposten, kan man
kontakte formandskabet.
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Bilag 5: Kommende arbejdsopgaver
Af Astrid Jagtvard Schmidt
-
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Alle må meget gerne tænke over, hvad de vil have et drive for Studenterrådet skal
indeholde, f.eks. en fælleskalender, oversigt over personer osv. Alle disse tanker skal
sendes til Astrid på astrid@studenterraadet.dk og så udarbejder hun sammen med
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Line sådan et drive, så vi alle kan få glæde af alt den viden, som vi har.
-

10

Alle må godt tænke over, om de har nogen i deres RUC-kreds, som ville have lyst til
at hjælpe med at lave mad i valgugen – ligesom vi havde Rikke sidste år. De skal
henvende sig til Astrid med denne info.
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I er meget velkommende til at tænke over om der er noget i deres udvalg eller andet arbejde
14

i studenterrådet, som de har brug for hjælp til.
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