
 

 1 

Referat fra Studenterrådets  

ordinære generalforsamling 2 

26. november 2016 kl. 12:00 – 19:00 

 4 

 

 6 

Indhold 

REFERAT AF STUDENTERRÅDETS GENERALFORSAMLING   2 8 

 

 10 

 

 12 

 

14 



 

 2 

 
Referat af Studenterrådets ordinære generalforsamling 2 

d.26. november 2015 
1.  Velkomst og Formalia (O/A) 4 
a) Åbning af mødet: Generalforsamlingen blev åbnet af formand Martin Vitved Schäfer 
b)  Valg af dirigenter: Stinus Landt Lerche og Mikkel Sørensen  6 
c) Valg af referent: Camilla Emilie Steppat  
d) Kontrol af beslutningsdygtighed: Mødets skesuger udsending blev udsendt korrekt. To-8 
ugers udsendingen blev udsendt korrekt. Dermed er generalforsamlingen 
beslutningsdygtig. 10 
e) Godkendelse af dagsordenen: Godkendt 
f) Fastsættelse af forretningsordenen: Forretningsordenen er godkendt 12 
g) Valg af stemmeudvalg: Julian Lo Curlo og Therese Cederberg Nielsen 
 14 

2. Fremlæggelse og diskussion af bestyrelsens beretning (D) 
Kommentarer:  16 
 
Det står forkert i den skriftlige beretning, der bør under faglige prioriteringer i stedet stå: 18 
At vi skal finde ud af hvad vi vil med Fagligt Netværk.  
 20 
Vi er blevet bedre til at prioriterer hvad vi kan og vil lave og det er godt.  
 22 
Roskilde festival koordinatorerne siger mange tak for støtten. 
 24 
Introdag for de ny kandidatstuderende i september, fagligt på institutterne, socialt i 
Studenterhuset, som var meget vellykket.  26 
 
Internationalisering af studenterrådet kunne være bedre beskrevet i beretningen. Da den 28 
plan ikke kun handler om kommunikationen, men at det faktisk er et politikpapir.  
 30 
Der er ikke blevet præsenteret en plan eller godkendt et politikpapir om 
internationalisering, vi har vedtaget nogle enkelte punkter og en arbejdsgruppe skal 32 
arbejde videre 
 34 
4 velfungerende fagråd på basisretningerne. I forhold til fagråd på institutterne så er det 
noget som nok skal se, men at det tager tid før det fungerer.  36 
 
Det er vigtigt at understøtte fagrådene, så de ikke føler sig alene, det er især vigtigt nu med 38 
hussammenlægningerne, for et godt studiemiljø er essentielt og det kan skabes gennem 
fagrådene.  40 
 

3. Præsentation af forslag til Arbejdsplan 2016 (O) 42 
Arbejdsplanen 2017 blev fremlagt. 
 44 

4. Præsentation af ændringsforslag til vedtægterne (O) 
Præsentation af de 4 fremsendte ændringsforslag til vedtægterne. Se under punkt 5 46 
’Behandling af ændringsforslag til vedtægter’. 
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5. Hvad vil det sige at sidde i bestyrelsen (O) 2 

 
6. Behandling af ansøgninger om kollektivt medlemskab (A) 4 
Ingen indkomne ansøgninger  

 6 

7. Fastansættelse af medlemskontingent (A) 
Ingen indkomne forslag til ændring af medlemskontingentet. Medlemskabet ligger forsat 8 
på  

 10 

8. Behandling af ændringsforslag til vedtægter (D/A) 
ÆF1: Afskaffelse af individuelt medlemskab  12 
§ 3 stk. 1: ”Der eksisterer to individuelle medlemskaber af Studenterrådet: Et ordinært 
medlemskab og et støttemedlemskab” ændres til ”Studenterrådet har et individuelt 14 
støttemedlemskab”.  
 16 
§ 3 stk. 2: ”Alle personer, der er indskrevet som studerende ved RUC, kan optages som 
ordinære medlemmer” slettes. § 3 stk. 3: ”Personer, der ikke er indskrevet ved RUC, kan 18 
optages som støttemedlemmer” ændres til ”Alle personer kan optages som 
støttemedlemmer”.  20 
 
§ 3 stk. 4: ”Medlemmer af Studenterrådet og støttemedlemmer opkræves et 22 
medlemskontingent fastsat af generalforsamlingen” ændres til ”Støttemedlemmer af 
Studenterrådet opkræves et medlemskontingent fastsat af generalforsamlingen”  24 
 
§ 3 stk. 5: ”Medlemmer, der ophører med at være indskrevet som studerende ved RUC, 26 
overflyttes til støttemedlemskab” slettes  
 28 
§ 3 stk. 6: ordet ”Medlemmer” ændres til ”Støttemedlemmer”.  
 30 
Stillet af: Studenterrådets bestyrelse. 
 32 
Kommentar: 
De der allerede er ordinære medlemmer af Studenterrådet vil, til deres medlemskab 34 
udløber, kunne benytte de rabatordninger der følger med. Man kan, hvis dette stemmes 
igennem, ikke kunne blive ordinær medlem af Studenterrådet ved RUC.  36 
Forslaget er vedtaget 
 38 
ÆF 2: Nyt dagsordenspunkt på generalforsamlingen 
§ 7 stk. 1: Tilføjes nyt punkt 7: ”Behandling af Studenterrådets uddannelsespolitiske 40 
principper” 
 ÆF til ÆF:  42 

- §7 stk. 1: Tilføjes nyt punkt 7: ”Behandling af Studenterrådets 
uddannelsespolitiske principper” 44 
Forslaget er vedtaget 

Stillet af: Martin Schäfer. 46 
Forslaget er vedtaget 
 48 
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ÆF3: Ny titel for AR-formanden 
Konsekvensrettelse: ”Formanden for repræsentanter i Akademisk Råd” ændres til 2 
”Formanden for Universitetspolitisk Udvalg”.  
Stillet af: Martin Schäfer. 4 
Forslaget er vedtaget 
 6 
ÆF4: Ændret sammensætning af forretningsudvalget 
§ 18 stk. 1: “Forretningsudvalget består af formandskabet samt fire medlemmer fra 8 
bestyrelsen” ændres til “Forretningsudvalget består af formandskabet samt fire 
medlemmer fra bestyrelsen. Én af de fire øvrige pladser reserveres til formanden for 10 
Universitetspolitisk Udvalg, én af de fire øvrige pladser reserveres til et medlem af 
Universitetsbestyrelsen og de resterende pladser vælges af bestyrelsen.”  12 
 
§ 18 stk. 3: “Ved det konstituerende bestyrelsesmøde, umiddelbart efter 14 
generalforsamlingen, vælger bestyrelsen af sin midte fire medlemmer til 
forretningsudvalget” ændres til “Ved det konstituerende bestyrelsesmøde, umiddelbart 16 
efter generalforsamlingen, vælger bestyrelsen af sin midte to medlemmer til 
forretningsudvalget og foretager valg af ét medlem af Universitetsbestyrelsen til 18 
forretningsudvalget. Ønsker ingen medlemmer af Universitetsbestyrelsen og/eller 
formanden for Universitetspolitisk Udvalg at varetage pladsen i forretningsudvalget, 20 
vælger bestyrelsen af sin midte yderligere et eller to medlemmer til forretningsudvalget”.  
 22 
§ 20 stk. 2: “Universitetspolitisk Udvalg vælger blandt repræsentanterne i Akademisk Råd 
en person som fungerer som formand for gruppen af repræsentanter i Akademisk Råd og 24 
Universitetspolitisk Udvalg. Denne formand indgår i Studenterrådets bestyrelse.” ændres 
til “Universitetspolitisk Udvalg vælger blandt repræsentanterne i Akademisk Råd en 26 
person som 28 fungerer som formand for gruppen af repræsentanter i Akademisk Råd og 
Universitetspolitisk Udvalg. Denne formand indgår i Studenterrådets bestyrelse og er født 28 
medlem af forretningsudvalget (jf. §§ 13 og 18)”. 
Stiller: Studenterrådets bestyrelse 30 
Forslaget er vedtaget 

 32 

9. Behandling af arbejdsplanen 2017 (D/A) 
ÆF1:  34 
Linje 12. Erstat ”universitetssektoren” med ”universitetslandskabet” 
Stillere: Emma Bohn Vinkel, Camilla Steppat og Martin Schäfer 36 
Forslaget er vedtaget 
 38 
ÆF2: 
Linje 40.Tilføj efter ”Bachelorreform” ”- og kombireform” 40 
Linje 41. Tilføj efter ”bachelorreform” ”- og kombireform”.  
Linje 42. Tilføj efter ”basis” ”- og kombi” 42 
Linje 43. Tilføj efter ”basis” ”og kombiudbuddet” 
Stillere: Emma Bohn vinkel og Natali Rohde 44 
Forslaget er vedtaget 
 46 
ÆF3: 
Linje 46. Tilføjes efter ”bacheloruddannelsen” ”og fagudbuddet” 48 
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Stiller: Drude Rohde 
Forslaget er vedtaget 2 
 
ÆF4: 4 
Linje 50. Erstat ”Dette må…” med “Dette må og skal bruges som et middel at sikre bedre 
uddannelseskvalitet for alle RUC-studerende. Studenterrådet skal gøre det muligt at alle 6 
studerende i råd og nævn kan bruge denne situation til os studerendes fordel” 
Stiller: Drude Rohde 8 
Forslaget er vedtaget 
 10 
ÆF5: 
Linje 86. Erstat. ” “ […] videre til studienævn og helt ned til de enkelte fagråd I de enkelte 12 
huse” med “ […] videre til studienævn og helt ned til de enkelte fagudvalg I de enkelte 
huse” 14 
Stiller: Signe Tolstrup 
Kommentar: Fagrådene spiller også en rolle i denne kontekst. Overvej om dette skal 16 
skrives ind her.  
Forslaget er vedtaget 18 
 
ÆF6: 20 
Linje 141. Tilføjes “[…]fagrådene og er muligt for os. Fagråds give a possibility to 
Studenterrådet to have a closer connection to the students needs, this is why 22 
SR will work to include the fagråds as much as possible in the process of 
decision making of relevant political decisions.” 24 
Stiller: Julian Lo Curlo og Signe Tolstrup 
Forslaget er vedtaget 26 
ÆF7: 
Linje 141. Tilføjes. “[…]fagrådene og er muligt for os. In 2016 fagråds have been more 28 
involved than ever in the election campaign, this is also motivated by the fact 
that the majority of them have found competition for the study boards in the 30 
areas they represent. To support the democratic legitimacy that fagråds have, 
SR will support them in their election campaign, to the extent that is wished 32 
by them and the extent that is possible for us.” 
Stiller: Julian Lo Curlo og Signe Tolstrup 34 
Kommentar: Fremadrettet er det en god idé ikke at indskrive noget så konkret i 
arbejdsplanen, da det er en detailstyring af hvad den kommende bestyrelse skal arbejde 36 
med, end hvad der er hensigtsmæssigt med arbejdsplanen i forhold til workload.  
Forslaget er vedtaget 38 
 
ÆF8: 40 
Linje 166. Tilføjes. “[…] oversætter, eller at vi afholder et møde på engelsk. Therefore 
Studenterrådet will, as starting point, create a working group to develop a 42 
linguistic policy and strategy to achieved the abovementioned objectives” 
Stiller: Julian Lo Curlo 44 
Kommentar: Det er vigtigt at det arbejde som blev startet i år (2016) angående ’a 
linguistic policy and strategy’ forsætter næste år (2017). Det er den retning som 46 
Studenterrådet skal. 
Forslaget er faldet 48 
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ÆF9: 2 
Linje 204. Tilføjes ny overskrift og afsnit  
” Equality and minorities 4 
RUC is a university that includes very diverse groups of students some of which may suffer 
of different problems of a structural nature. It is a priority for the SR that our university 6 
provides a safe space for every student at RUC. In order to start working towards this 
objective, SR will create a working group to research what are the issues that specific 8 
groups of students may be subject to and develop a strategy for the coming years to bring 
solutions and represent the specific interests of those groups of students.” 10 
Stiller: Julian Lo Curlo 
Forslaget er vedtaget 12 
 
Kommentarer til hele arbejdsplanen: 14 
Det er fornuftigt at der i arbejdsplanen for 2017, er mange ting som vi også arbejdede med 
i 2016. Det gør, at vi kan forsætte arbejdet og derved skaber mere kontinuitet. Det gør også 16 
at Studenterrådet ikke behøver at genopfinde sig selv hvert år.  
Arbejdsplanen blev herefter vedtaget. 18 

 
10. Behandling af andre indkomne forslag 20 
Der er ingen indkomne forslag. 

 22 

11. Valg af formand og næstformand (A) 
Formand: Phillip Crilles Bacher er valgt som formand 24 
Organisatorisk næstformand: Marcus Turunen er valgt som organisatorisk næstformand 
Økonomiansvarlig næstformand: Patrick Kulas er valgt som økonomiansvarlig 26 
næstformand 

 28 

12. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (A) 
Opstillede til bestyrelsen: 30 

- Anna Gkioka 
- Emma Stinne Engstrøm 32 
- Frederik Storm 
- Frederikke Veirum 34 
- Johan Jørgensen 
- Julie Dalsgaard 36 
- Karoliina Kantola 
- Malik Bahloul 38 
- Philipa Dige 

 40 
Valgt til bestyrelsen (alfabetisk) 

- Anna Gkioka 42 
- Frederikke Veirum 
- Johan Jørgensen 44 
- Karoliina Kantola 
- Mailk Bahloul 46 
- Philippa Dige 

 48 
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Valgte suppleanter 
- 1. suppleant: Emma Stinna Engstrøm 2 
- 2. suppleant: Julie Dalsgaard 
- 3. suppleant: Frederik Storm 4 
- 4. suppleant: Da der var 9 opstillede, er der ingen 4. suppleant 

 6 
Fagrådenes repræsentanter: 

- HUMrådet: Emma Bech 8 
- SAMrådet: Signe Tolstrup 
- NICErådet: Erik Lørup 10 
- HumTek Rådet: Pia Maagaard Hansen 

 12 
Fødte medlemmer 

- Studenterrådets repræsentanter i universitetsbestyrelsen: Alan Kernahan 14 
og Therese Cederberg Nielsen 

- Formanden for Universitetspolitisk Udvalg (UNIPOL): Endnu ikke valgt, 16 
da UNIPOL endnu ikke er konstitueret.   

 18 

13. Valg af kritiskrevision (A) 
Stinus Landt Lerche og Anna Kirkegaard Vaarst er valgt som kritisk revision. 20 

 
14. Valg af lovudvalg (A) 22 
Stinus Landt Lerche, Ask Gudmundsen og Martin Vitved Schäfer er valgt som lovudvalg. 

 24 

15. Workshop om arbejdsplanens elementer 2017 (D) 
 26 

16. Offentliggørelse af valg  
Se under ’Valg til bestyrelsen’ og ’Valg til formand og næstformænd’. 28 

 
17. Evt. (O) 30 
Vigtige kommende datoer: 
5. december er der julehygge inden sidste bestyrelsesmøde i år 32 
10. december holder DSF julefrokost  
9. februar afholder studenterrådet vores reception 34 
17.-19. februar Studenterrådets bestyrelsesseminar  
 36 
Formanden lukkede hermed generalforsamlingen 
 38 
O: Orientering 
D: Debat 40 
A: Afstemning 
 42 


