Referat af Studenterrådets bestyrelsesmøde d. 13.
september
Bestyrelsesdeltagere:
Alan Kernahan, Julie Dalsgaard, Philip Crilles Bacher (AR+FU), Frederikke Veirum
Høgsgaard (FU), Martin Vitved Schäfer (FS), Julian Lo Curlo, Johan Hedegaard
Jørgensen, Emilie Olander, Astrid Jagtvard Schmidt (FS), Camilla Steppat (FS), Therese
Cederbeg (UB+FU), Drude Rohde (UB).
Fraværende med afbud:
Fraværende uden afbud:
Observatører: Emma Vinkel (AR), Signe Tolstrup

Punkt 1: Formalia (B)
Ved Martin Schäfer
Valg af dirigenter:
Frederikke og Emma
Valg af referent:
Astrid og Camilla
Godkendelse af referat
Referatet er godkendt.
Det må gerne fremgå også til bestyrelsen, når punkterne er lukket.
Der skal læses korrektur, Martin påtager sig denne opgave.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
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Punkt 2: Orienteringer (O)
Ved dirigenterne
Kommentarer til orientering fra Rusudvalget:
Ingen spørgsmål eller kommentar.
Kommentarer til orientering fra Committee of Internationalisation and
Practice:
Ingen spørgsmål eller kommentar.
Kommentarer til orientering fra RUC’ers by Choice:
Ingen spørgsmål eller kommentar.
Kommentarer til orientering fra Studenterrepræsentanternes Netværk:
Ingen spørgsmål eller kommentar.
Kommentarer til orientering fra Universitetspolitisk udvalg:
Vi fik lovning på at kultur- og sprogmødestudier bliver ved med at blive udbudt på dansk
og engelsk indtil der er fagintegreret. Dette fremgår dog ikke af det referat, som blev taget
på mødet.
Kommentarer til orientering fra Forretningsudvalget:
Studenterrådet indgår i et Studenternetværk Roskilde, som mødes kvartalvis og
erfaringsudveksler hvordan man arbejder i råd og nævn. Man vil skabe fælles politiske
dagsordener man vil rejse i Roskilde. Hvis man synes det er spændende, så kan man
kontakte Therese.
Kommentarer til orientering fra Fagligt Netværk
Ingen spørgsmål eller kommentar.
Kommentarer til orientering fra HUMRådet
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Rigtig fedt at der blev lavet så meget i studiestarten. Humrådet holder møde i næste uge.
26. september rykkes deres Speak your Mind nok til. Tidspunktet er endnu ikke fastsat.
Kommentarer til orientering fra SAMRådet
Det virker rigtig sejt, det der sker for tiden. Der stilles opklaring til hvordan samrådet
arbejder sammen med Studenterrådets valgkoordinatorer for at undgå dobbeltarbejde, og
der er et godt og stærkt samarbejde.
Punkt 3: Kommende arbejdsopgaver (B)
Ved Astrid Schmidt
Udfyld drev med madlavere, referenter og dirigenter
Alle tjekker sin mail og udfylder drev’et med hvornår de kan være der.
Hand til CIP’s lyttemøde d. 29. september kl. 13-15 + del eventet
Frederikke og Martin
Hyggelig aktivitet til strategiseminariet
Phillip, Emilie og Julie
Meld jer ind som medlemmer
Alle som ikke er medlemmer melder sig ind.
Vær’ med til at lave Speak your Mind
SAM: Therese, Julie, Phillip, Emma, Frederikke og Martin d.27/9
HUM: Therese, Malik, Emma, Frederikke, Martin, Phillip (Emilie) d.29/9
HUMTEK: Therese, Emma, Frederikke d.30/9
NAT: Der skal findes folk når der er en dato.
Kom til valgudvalgsmøde d. 19 kl. 17.15
Hurra, det bliver fedt!
Phillip vil gerne lave dagsordenen.
Læse referatet igennem inden det sendes til vores organisationsmedarbejder.
Martin – læser det fra august
Camilla – læser det fra september
Arbejdsgruppe for kursusstrategi:
Phillip, Signe, Julie
Hyggedag for bestyrelsen med Julian
Julian, Malik, Johan, (Frederikke)
Punkt 4: Revidering af frikøbsstruktur
Ved Camilla og Martin
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Kommentarer til forslag:
Forslag 1:
Lægger sig op ad ideen om at to pladser er reserveret og at man gerne vil side i FU. En
UB’er og UNIPOL-formand er med i FU.
Forslag 2:
Det er nemt, for så er man sikker på at folk kan få det som de gerne vil. Er god fordi det
giver mulighed for at frisætte tid til ens arbejde fordelt på folk. Op til den gamle bestyrelse
for hvad den nye bestyrelse skal arbejde med honorering efter. Det er det samme problem,
som man havde i år. Det gør folks økonomi ret usikker, da man ikke ved hvilke rammer
man har sagt ja til. Forslaget er mere fleksibelt i forhold til Studenterrådets økonomi, da
der ikke er noget fastsat honorar. Der stilles forslag om, om det er muligt at lave en lavere
grænse for frikøb, så man stadig er sikret en basis-linje.
Forslag 3:
Problematikken var at frikøbet kunne blive for højt, dette løser dette forslag ikke, men
dette forslag viser stadig hvordan man stadig kan vælge at gøre det, selvom det ikke løser
problematikken. Dette forslag ligger frikøbs-struktur’s beslutningen over til den nye
bestyrelse.
Afstemning
Forslag 1:
For: 6
Forslag 2:
For: 11
Forslag 3:
For: 2
Forslag 3 falder.
Forslag 1:
For: 0
Forslag 2:
For: 11
Forslag 1 falder
Forslag 2:
For: 9
Imod: 1
Blank: 4
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Beslutning:
Forslag 2 er vedtaget!
Punkt 5: Kursusstrategi (D)
ved Frederikke og Natali
Debat
Målgrupper: de indvalgte, alle studerende og alle aktive mm. Dette kan ændres til at have
fokus på bach- og kandidatniveau, som målgruppe.
FANE skal være et ekstra fagligt lag og ikke en understøttelse af RUC, så går man måske
fra 100 til 20 studerende, men så får de det ekstra fedt!
Produktionsplan fra starten, så der er styr på ting.
Verdensopkvalificerende (få men større kurser, eller flere og mindre, alt med energi!)
FANE henvender sig meget til bachorstuderende, det er fint, så længe at man er klar over
det.
Mangler: Opkvalificering af fagråd, fx. Lige efter univalget. Eller mix det sammen med
generalforsamlingerne. Eller senere når de er kommet på plads.
Tænk arrangementer sammen, fx. Generalforsamling og opkvalificering.
STUNE kunne det være fedt at lave mere end den ene STUNE-weekend, som man har
afholdt i år.
FANE: 1. Semester-studerende i samarbejde med fagrådende, så det bliver rettet mod
bachretningerne.
Klare retningslinjer for, hvad der henvender sig til hvilke målgrupper.
Målgrupper: Bachelor, kandidat, frivillige og de rodløse. Vær’ gode til at skrive hvem
eventet henvender sig til, så man føler sig inviteret.
Studenterrådets navn skal indgå i arrangementerne, fx Studenterrådets opkvalificering.
Hav en koordinator, der har tjek på det fælles udbud, som vi har i Studenterrådet, dog med
nogen som fx er ansvarlig for FANE, opkvalificering, men en der samler trådene.
Udbyde kurser, som folk kan booke, så hvis man vil have dem, så kan man få dem.
Punkt 6: Budgetrevidering (O/D/B)
ved Camilla
Orientering:
RUC giver os tilskud, som er bundende og skal gå til bestemte poster.
Overordnet set går det udemærket med at bruge penge.
RF: vi har fået mange flere penge ind, det betyder vi har mange flere frie midler end vi
havde beregnet med. Dog er de gået 8.000 over deres budget.
RBC: 5.000 over budget. De store arrangementer afholder de i forårssemesteret, så det er
rigtig fint.
LPU: Kontingentet er steget lidt, og derfor er den post gået lidt over.
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DAF: Har sat prisen lidt op, så derfor vil denne post også blive overskredet sidst på året.
Medlemsskab: Vi har ikke fået så mange medlemmer som forventet, derfor indstilles der
til at sætte indtægtsbeløbet ned. For at dække disse frie midler som nu mangler kan man
enten tage fra det overskud Roskilde Festival har lavet eller søge fonde.
Andet:
Det er vigtigt at man bruger de penge, som vi har budgetteret med, især hvis man er en del
af de udgifter som hører til bestemte poster. Derfor er det vigtigt at vi fastholder vores
aktivitetsniveau i alle vores udvalg og andre aktiviteter, som vi laver.
Debat:
- ÆF 1: ”Medlemskaber” sættes ned til 2.000 kr. under indtægter
- ÆF 2: Udgifterne til ”Medlems udgifter” og ”velkomstfoldere” sættes ned til 0 kr.
- ÆF 3: ”Kontorhold” sættes ned til 15.600 kr. de midler der bliver frigjort overføres
til ”hjemmeside”.
- ÆF 4: ”Transport” sættes ned til 4.000 kr. de midler der bliver frigjort overføres til
”Hjemmeside”.
- ÆF 5: ”Hjemmeside” sættes op til 9.000 kroner
Der stilles forslag om at overskuddet fra velkomstfolderne bliver brugt på at købe en
kaffeko, så pengene rykkes til kampagner.
Der støttes op om kaffeko, hvis LPU må få nogle af pengene fra velkomstfolderne til
forplejning til deres møder.
De udvalg som ligger under de politiske tilskud, og som har ramt over budget, skal måske
have noget mere, fra det vi fjerner fra andre politiske tilskud.
CIP ved endnu ikke hvad deres forbrug ender på efter høringseventet, men gætter på at de
vil få 1000 kr. i overskud og derfor vil der måske komme nogle frie midler derfra.
Beslutning:
ÆF-forslagene 1-5, der blev stillet i bilaget er godkendt.
Camilla tager alle nye tiltag og forslag med videre og eftersenere et revideret budget til
bestyrelsen, hvor man kan sende godkendelse eller indsigelse tilbage til hende.
Punkt 7: Evaluering af bestyrelsesmøderne (D)
Ved Dirigenterne
Debat:
- Det er som om vi har meget travlt alle sammen, både i bestyrelsen, FU og i
formandskabet.
- Arbejdsopgaver er det nogle gange svært at få folk til at tage. Det skal på en måde
blive mere lystbetonet.
- Få flere bestyrelsesmedlemmer til at være tovholdere på projekter
- Rigtig god stemning, alles ord vægter lige meget. Man har lyst til at være med.
- Nogle punkter bliver hastet igennem, så nogle gange kan der være at beslutninger
bliver truffet over hovedet på folk.
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-

-

Vi skal blive bedre til at sende orienteringer og bilag ud til tiden, dette kan afhjælpe
at møderne bliver så presset, da alle kan have læst alle bilag inden mødet.
Det er god struktur på møderne, de formelle ting gør at det er nemt at komme til
møderne for udefrakommende.
Om vinteren kan det være svært at holde humøret oppe når klokken bliver mange og
det bliver mørkt, derfor opfordring til at vi holder flere møder i weekenderne og
derved også har tid efter mødet til at hygge os sammen.
Vi snakker for lidt om politiske beslutninger og om hvilken retning Studenterrådet
skal gå fremadrettet. Det føles som om at de beslutninger bliver taget i FU og
UNIPOL. Der skal være plads til politiske diskussioner på bestyrelsesmøder og
plads til, at vi kan være uenige.
Der er en meget stejl læringskurve, det kan gøre det svært at sætte sig ned med en
opgave eller deltage i en arbejdsgruppe fordi man ikke ved hvad det indebærer.
Husk på at nogle er frikøbte og læser på halv tid, derfor har de også mulighed for at
lægge mere tid. Nogle gange står man som almen BM og har dårlig samvittighed
fordi man ikke har påtaget sig en arbejdsopgave.
Gøre det mere klart at alle kan deltage i en arbejdsgruppe eller en arbejdsopgave –
altså at det ikke kræver at man har prøvet det før eller ved meget om det. Interessen
er nok for at deltage.
Vi er her alle for at lære hvordan det er at sidde i en bestyrelse, være dirigenter og
meget mere. Derfor tager punkter, møder og andet gerne længere tid fordi det hele
er en læringsproces.
Positivt at vi overholder tiderne nogenlunde, at møderne er meldt ud i god tid, den
måde møderne kører på fungerer rigtig godt.
Negativt at møderne kan føles rigtig lange og nogle gang kan det virke som om at
nogle punkter godt kunne være taget i FU eller andet sted, da det ikke er relevant for
hele bestyrelsen.
Der kan være lad attitude omkring at læse inden møderne.
Det er virkelig vigtigt med orienteringer, fordi det giver et rigtig godt overblik, så
skriv dem, de er fede at læse.
Der er plads til alle.
Kalender over handlingsplan og en plakat over hvem kan hvad, hvad læser folk, er
de i fagråd, er man udvalgsansvarlig, i FU og andet så man ved hvem man skal gå til.
En tavle hver måned med: Skal gøres, er i gang, done.

Punkt 8: Valg af deligationsleder til PK (B)
Ved dirigenterne Stemmetællere:
Phillip og julian Opstillede:
Therese, Camilla, Astrid
Beslutning
Valgt: Therese
Punkt 9: Indkaldelse til generalforsamling (D/B)
Ved Martin
Debat:
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Ikke starte tidligere end kl.12
Den nye bestyrelse mødes lige efter mødet og aftaler nærmere omkring deres første møde.
Det er en god idé at fortælle om hvad det vil sige at sidde i bestyrelsen og i FU – så folk er
indforstået med hvad de stiller op til og at der er et FU.
Præsentation af den indviklede bestyrelsessammensætning.
Der bør komme en fra Studenterrådet ud til fagrådende når de har generalforsamling, for
at fortælle hvad fagrådsrepræsentantens rolle er i Studenterrådets bestyrelse.
Forslag til punkter:
Bestyrelsessammensætning + Hvad det vil sige at sidde i en bestyrelse og hvad det betyder
at sidde i FU (15 min)
Den nye bestyrelse mødes (10 min)
Hvad er Studenterrådet, hvad er enhedsorganisering og hvad er interessevaretagelse (20
min)
-

Tiden bliver fundet ved at tage 15 min. fra frokost og forlænge mødet med 30 min.

Punkt 10: Kommende arbejdsopgaver (B)
Ingen yderligere arbejdsopgaver.
Punkt 11: Evt.
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