Bestyrelsesmøde
5. maj 2015 kl. 16:00 – 19:30
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Dagsorden
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1. FORMALIA (B)
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A) VALG AF DIRIGENT
C) GODKENDELSE AF REFERAT
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2. ORIENTERINGER (O)

B) VALG AF REFERENT
D) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

16:00 – 16:10

16:10 – 16:20

HER GENNEMGÅR VI DE SKRIFTLIGE ORIENTERINGER, DER ER INDKOMMET OG HØRER OM DER ER YDERLIGERE KOMMENTARER.
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3. ÅRSREGNSKAB (B) V. STINUS

16:20 – 16:50

4. POLITIKKONFERENCEN (B) V. KRISTIAN

16:50 – 17:00

VI SKAL SNAKKE OM ÅRSREGNSKABET. STINUS VIL GENNEMGÅ ÅRETS RESULTAT OG FORKLARINGER PÅ, HVORFOR ØKONOMIEN SER UD
SOM DEN GØR. KAN AFSLØRE AT VI HAR ET MEGET FORNUFTIGT OVERSKUD.

VI SKAL GODKENDE DELEGAIONEN (SÅ FOLK MÅ GERNE SIGE INDEN DA OM DE KAN KOMME) OG VÆLGE EN
DELEGATIONSLEDER. FORRETNINGSUDVALGET HAR MIDLERTIDIGT VALGT KRISTIAN BRUUN, DA DSF SKULLE VIDE DET
NU HER IFT. DATO’ER FOR DELEGATIONSLEDERMØDER.

PAUSE 17:00 – 17:15

18
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5. LUKKET PUNKT: UNIVERSITETSVALG (B) V. MARTIN OG KRISTIAN
BILAG EFTERSENDES

17:15 – 18:15

22
24

6. WORKSHOPS (B) V. ALLE

18:15-19:10
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VI GENTAGER SUCCESSEN, HVOR FOLK FÅR MULIGHED FOR AT ARBEJDE VIDERE MED NOGLE PROJEKTER. DET KAN
VÆRE:
- OVERSÆTTELSE AF HJEMMESIDE TIL ENGELSK
- STUDENTERHÅNDBOGEN
- FORSKERFROKOSTER
- MAN KAN OGSÅ ARBEJDE MED EGNE PROJEKTER
- OSV. (TÆNK GERNE OVER FLERE PROJEKTER, SOM DU GERNE VIL HAVE HJÆLP MED.
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GRUPPERNE SØRGER SELV FOR AT HOLDE EN PAUSE.
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7. KOMMENDE ARBEJDSOPGAVER (B) V. ASTRID

19:10-19:20
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MAN MÅ GERNE SKRIVE TIL ASTRID, HVIS MAN HAR NOGLE ARBEJDSOPGAVER, SOM MAN GERNE VIL HAVE HJÆLP TIL.
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8. EVT. (O)

40
42
44
46
48

19:20-19:30

AFTENSMAD!
O = ORIENTERINGSPUNKT
D = DEBATPUNKT
B = BESLUTNINGSPUNKT
OBS: DER TAGES FORBEHOLD FOR AT DER UDSKRIVES FOLLKETINGSVALG. I TILFÆLDE
AF DETTE AFSÆTTES DER TID TIL DET!
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Referat af bestyrelsesmødet lørdag d. 11. april
2
4

Tilstede: Ask, Astrid (FS), Camilla (S), Drude (UB), Julian, Kasper, Kristian (FS), Maria S.
(S), Marie, Martin (FU), Morten, Nina (FU), Stinus (FS), Søren (S) og Therese (AR)
Fraværende med afbud: Maria F., Nanna, Katrine
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Fraværende uden afbud: Marcin
Observatører: Jacob (AR), Natali (AR)
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Valg af dirigent: Kristian og Marie
Referent: Ask
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Godkendelse af referat fra 25. marts.
I referatet står der at UNIPOL ville lave et skriv, vedr. fyringsrunde. Dette er ikke sket.
I punkt 4 slettes sidste linje.
UNIPOL orienteringen skal der stå, at det er Therese der har været med til at skrive
referatet
Der er to punkt 4 – det rettes.
Herefter blev referatet godkendt.
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Godkendelse af dagsorden.
Punkt 3 er et beslutningspunkt – ikke et diskussionspunkt.
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Punkt 2: Orienteringer
Vi har fået 220 frivillige i stedet for 160 sidste år. Det betyder, at vi alle sammen skal gøre
en indsats (dele Facebook-opslag, tage fat i venner, etc.) for at vi når målet.
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RBC’s sommerfest er 29. maj.
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CIP have been helping with iDay, which was taking place yesterday. The day was a success
and a good event, as well as a nice possibility for us to work with IC.
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Punkt 3: Økonomisk Status
Vi har fået overført 40.000 kroner fra Rusvejledningen 2014, der bliver skrevet ind i
budgettet at den overførelsen placeres hos Rusvejledningen 2015.
Herefter blev den foreslåede budgetrevidering vedtaget.
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Punkt 4: Oplæg om DSF’s Arbejdsmarkedspolitik
Tak til Stege
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Punkt 5: Gruppearbejde om arbejdsmarkedspolitik
Bordformændene præsenterede, det der blev talt om i grupperne. Stinus var ansvarlig for
praktik, Drude for studiejob og Maria Stein for dimittendarbejdsløshed. De kan kontaktes,
hvis nogle ønsker deres nedskrevne kommentarer tilsendt.
Til praktik blev der diskuteret: At der skal være tid i de 37 timers fuldtidspraktik til, at lave
sin praktikrapport, etc.; problematikken omkring løn under praktik bygger på, at SU’en er
for lav og at SU’en skal kunne brødføde studerende i praktik; og en ikke-rangordnet
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positivliste over gode praktiksteder.
Studiejobs: Guideline om hvad et job betegnet som et ’studiejob’ skal/må indeholde –
f.eks. timetal, lønniveau, fleksibilitet, etc.; der skal sættes et timemax på 20 timer/ugen for
et studiejob;
Sideordnet afstemning (5 forslag) om timetallet:
a) Timegrænse på 16 timer, med max 10 timer i den normale arbejdstid.
b) Timegrænse på 16 timer.
c) Timegrænse på 18,5 timer.
d) Timegrænse på 20 timer.
e) Ingen timegrænse.
Afstemninger 1:
a: 0 stemmer, b: 7 stemmer, c: 4 stemmer, d: 6 stemmer, e: 6 stemmer – 16 timer
med hverdags-max falder.
Afstemninger 2:
b: 5 stemmer, c: 3 stemmer, d: 5 stemmer, e: 5 stemmer – 18,5 timer falder.
b: 5 stemmer, d: 5 stemmer, e: 5 stemmer – stemmelighed, afstemningen
gentages.
b: 5 stemmer, d: 7 stemmer, e: 6 stemmer – 16 timer falder.
d: 5 stemmer, e: 4 stemmer – inden grænse falder.
Afstemningsresultat: Timegrænse på 20 timer.
Til dimittendarbejdsløshed: Universiteterne har ansvaret for at studerende er klædt på til
”sælge sig selv”/vide, hvad man kan. Det er samfundets ansvar, at skabe jobs –
ansættelsesstoppet i det offentlige skal stoppes; universitetet skal samarbejde/interagere
med for at forbedre med vores uddannelser og faglighed, samt arbejdsmarkedsparathed;
Debat om universiteternes rolle med arbejdsmarkedet: det er universiteternes
hovedopgave at give de studerende en god uddannelse, med vægt på de akademiske
værdier – en kritisk sans og dannelse – men det betyder ikke, at man ska være blind
overfor, at de akademiske arbejdsmarkedet har udviklet sig. Det er en del af en god
uddannelse, at man forberedes til det aktuelle arbejdsmarked.
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Der mangler en kobling mellem de tre DSF-papirer, som binder dem sammen.
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Punkt 7: Workshops og gruppearbejde om forårskampagnes output,
studiemiljøundersøgelse og frivillig strategi.
Punkt 8:
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9. Kommende arbejdsopgaver
Studiemiljøundersøgelsen: Kristian (ansvarlig), Søren, Natali og Martin.
Forskerfrokoster: Kristian (ansvarlig), Julian, Kasper og Morten.
Forårskampagne: Martin (ansvarlig), Maria S. og Marie, (Mapping), Ask, Julian, Stinus, og
Natali (Maria S.) (Arbejdsgruppe for Sam), Morten, Marie, Stinus og Drude
(Arbejdsgruppe fra Nat). Frivillighedsstrategi: Nina (ansvarlig), Drude, Astrid og Camilla.
Oversættelse af hjemmesiden: Astrid (ansvarlig), Ask, Stinus og Martin.
Bachelorreform: Therese (ansvarlig), UNIPOL
10. Mødeevaluering
Formen, hvor vi arbejder samtidig er fed, og at der er fedt at vi bruger en hel dag – det
betyder også, at folk er friskere når man ikke er træt fordi man er nået til sidst på dagen.
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Workshops i grupper, skal ikke automatisk munde ud i arbejdsgrupper, hvor man
automatisk forpligter sig.
Workshop-runderne skal helst ligge først og sidst på dagen.
Man skal lade være med at sidde, at fnise under afstemninger – der er ikke særlig
respektfult over dem der bliver stemt ned. Heller ikke selvom man synes, at formen er
fjollet.
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11. Eventuelt
Drude, Martin og Astrid har lavet en Instegram-profil der kommer til at gå på tur, mellem
kerneaktive studenterrødder.
Vi skal overveje om den bedste måde at gøre det på er, at der kun skal være én ansvarlig.
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Kommentarer til referatet kan sendes til Kristian på formand@studenterraadet.dk
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Bilag 1: Orientering fra RUC’ers by Choice
2

Skrevet af Camilla Emilie Steppat

4

Siden sidste møde har RUC’ers by Choice haft møde med Studenterhuset angående
planlægningen af Sommerfesten d.29. maj. Vi er nået til enighed om et dagsprogram med
sommerferie tema, her er planen at der vil være: cirkus gøglere, ballonklovn, isbod,
ansigtsmaling og andre gøglede ting som ølstafet, rekord i maveflet osv. Vi vil indrette
terrassen med plastikgræs og –blomster, samt lounge bar og scene. Vi er i gang med at
forhører os hos Carlsberg om sponsorering af græs og andet sommer pynt. Om aftenen vil
der være fest som man kender RUC fester, vi overvejer et balkanband og en one-hitwonder kunstner, samt DJ til at runde festen af.
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Derudover er vi internt i RBC i gang med at etablerer klarere retningslinjer for
koordinationsgruppens arbejde, samt uddelegering af arbejdsopgaver. Dette er med
henblik på at få en bedre struktur internet, men også i håbet om at skabe et bedre image
udad til.
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Bilag 2: Årsrapport
2

af Stinus Lerche

4

Til dette punkt skal vi behandle årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er det regnskab der
ligger til grund fort de tilskud vi søger af RUC. For at regnskabet er gyldigt, skal det
underskrives af bestyrelsen. Det er derfor både så alle i bestyrelsen har et billede af hvor
vidt økonomien styres hensigtsmæssigt og har et billede af hvordan vi bruger vores penge.
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Processen for punktet vil være således at jeg gennemgår årsregnskab, revisors
kommentarer og de interne kritiske revisorers kommentarer. Disse kan både angå hvordan
vi bruger vores penge og hvordan vi overordnet styrer økonomien. Derefter er der
mulighed for spørgsmål og debat af årsregnskab 14. Da der har været en del bøvl ifm.
overgang til ny revision, kommer det endelige regnskab først lige op til mødet. Bilagene vil
blive sendt ud løbende som de kommer, men nok først lige op til mødet. Foreløbigt
vedhæftes det foreløbige årsregnskab.
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Bilag 3: Orientering fra DSF
2

af Søren Bonnesen og Stinus Lerche

4

Grundlæggende er alt uddannelsespolitik på nationalt plan gået i stå, da Esben Lunde har
valgt at lukke universitetsforliget og sagt at der ikke kommer til at ske noget før der har
været valg.
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Til gengæld er DSF’s FU begyndt, at se på TTIP, der er en handelsaftale mellem EU og
USA. DSF har interesse for den, da uddannelse efter den muligvis kan blive anset som en
vare, der skal udbydes på markedet. Når staten udfører den vil amerikanske virksomheder,
der ejer universiteter i USA, kunne sagsøge den danske stat for unfair konkurrence, da det
er staten, som driver alle danske universiteter.
I forhold til folketingsvalget er der blevet lavet en hjemmeside, der bliver lanceret samme
dag, som valget udskrives. Den kommer til at indeholde grafikker af hvad de forskellige
politikere vil med universiteterne, samt grafikker, der viser, hvad en række politikere
mener om forskellige emner som dimensionering, SU, fremdrift mm.
I Landsforum har vi diskuteret de tre kommende papirer om arbejdsmarkedspolitik. Det
har været rigtig fedt at have taget en større debat i bestyrelsen inden, så SRRUC’s holdning
på de forskellige spørgsmål var mest muligt klar. Vi har generelt støttet op om papirerne og
at DSF forhåbentlig snart kan få nogle holdninger på netop arbejdsmarkedsområdet. Der
har været forskellige kommentarer fra nogle af de andre medlemsorganisationer, som har
gjort forhandlingerne lidt besværlige. Vi er dog endt med at lave et udkast, som overordnet
møder opbakning fra alle.
Vi kommer til at holde nogle formøder til Politikkonferencen, hvor vi diskuterer nogle af de
konkrete forslag vi kunne overveje at stille til papirerne. Vi har desuden tid til at afklare
hvordan vi forholder os til andre mulige debatter der bliver rejst. Møderne ligger på
facebook og man er meget velkommen, også selvom man ikke kommer med til selve
Politikkonferencen.
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Bilag 4: Orientering fra Forretningsudvalget
2

af Martin Schäfer

4

Siden sidste bestyrelsesmøde har forretningsudvalget arbejdet med en række initiativer.
Nogle er dækket ind af andre orienteringer.
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RUC’s arbejdsgruppe om institutreformen har påbegyndt sit arbejde. Vi er repræsenteret
ved Therese. Indtil videre har vi primært slået op, at formålet med institutreformen skal
være at styrke bacheloruddannelserne, både fagligt og demokratisk på RUC, samt at
arbejdsgruppen har brug for mere tid til at komme med nogle ordentlige overvejelser, så
beslutningen ikke bliver forhastet.
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Siden sidste møde har gruppen Et Andet Universitet haft besat rektoratet. Det er
selvfølgelig noget vi har fulgt nøje. Vi har været i dialog med både Et Andet Universitet og
rektoratet om, hvordan de krav, Et Andet Universitet har fremsat, kan blive implementeret
på RUC. Vi har i den forbindelse skrevet en blog til Rusk, hvori vi præsentere en række
forslag til demokratisering af RUC. Blokaden har affødt et ekstraordinært AR-møde, hvor
vi vil stille vores forslag.
På kampagnefronten har der været afholdt en evaluering af forårskampangne, hvor
repræsentanter fra fagrådene deltog. De gik godt og der er god stemning om at fortsætte
samarbejdet i kommende kampagner. Derudover er vi begyndt at forberede
folketingsvalgkampen, hvor vi sigter efter at holde en stor debat med RUC om
uddannelsespolitik.
Arbejdet med at lave den næste studenterhåndbog er for alvor gået i gang, og vil
intensiveres den kommende tid. Ift. Roskilde Festival, så er det blevet udvalgt én
eventcamp, der får temaet ”RUC Modeshow”. Vi har haft genopslået stillingen som
barselsvikar for Sif, og opslået stillingen som formandskab for BW til efteråret.
Derudover har vi arbejdet med det første nyhedsbrev, der udsendes fredag og med at
planlægge valgseminaret i sidste uge.
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