Referat af Studenterrådets bestyrelsesmøde d. 6. april
Bestyrelsesdeltagere: Therese Cederberg Nielsen (UB + FU), Christian Kragelund, Erik
Lørup, Johan Hedegaard Jørgensen, Alan Kernahan, Phillip Crilles Bacher (AR), Camilla
Steppat (FS), Martin Schäfer (FS), Astrid Jagtvard Schmidt (FS), Frederikke Veirum
Høgsgaard (FU), Emilie Olander Christiansen, Natali Rohde (FU), Heidi Lindberg
Hadsund, Drude Mie Rohde (UB), Malik Bahloul
Fraværende med afbud: Mikael Gamborg, Marie Sønderstrup-Jensen, Patrick Kulas,
My Lyhne
Fraværende uden afbud: Julian Lo Curlo
Observatører: Anna Kirkegaard Vaarst, Maria Stein Knudsen, Stinus Landt Lerche
Punkt 1: Formalia (B)
Ved Martin Schäfer
Ved åbningen af mødet gøres der opmærksom på, at Signe Kaptain har taget orlov fra
Studenterrådet. Universitetspolitisk Udvalg har valgt Phillip Crilles Bacher som
indsuppleret formand for udvalget. Han indtræder på Signe Kaptains plads frem til 30.
juni.

Valg af dirigenter: Therese Cederberg Nielsen og Christian Kragelund er valgt.
Valg af referent: Martin Schäfer er valgt.
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Godkendelse af referat:
Jævnfør vores forretningsorden og tillægsregler til forretningsordenen skal referatet
anonymiseres.
”Kommercielt” ændres til ”kontroversielt” i orienteringen fra Landspolitisk Udvalg.
Det skal klargøres i referatet, at SIB ikke strukturelt har to pladser i SAMRåd, men én
(ligesom øvrige huse) og derudover er der en SIB’er der er valgt på en fri plads.
Det pointeres, at kun referatet af åbne punkter må ligge på vores fælles google drive.
Referatet godkendes ikke, da bestyrelsen ønsker godkendelse af referatet udskudt til
bestyrelsesmødet 4. maj.
(Er senere godkendt)
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes.
Punkt 2: Orienteringer (O)
Ved dirigenterne
Kommentarer til orientering fra Rusudvalget:
Der er afholdt et møde om, hvorfor man ikke meldte sig som tutor. Dette fungerede ikke
optimalt.
Der er møde fredag kl. 16, hvor man skal snakke om handlingsplanen.
Kommentarer til orientering fra Committee of Internationalisation and
Practice:
Fedt at CIP er godt i gang med at samarbejde med International Office.
Mundtlig orientering fra Landspolitisk Udvalg
LPU har afholdt det første delegationsmøde. Der er endnu et i næste uge. Vi skal senere i
dag vælge en delegation til Politikkonferencen.
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Mundtlig orientering fra Fagligt Netværk
Der er ikke særlig mange deltagere til arrangementerne i øjeblikket. Det er et
tilbagevendende problem, at der ikke er særlig mange deltagere i foråret. Dette skal der
findes en løsning på fremadrettet. Dette tages op i forbindelse med udarbejdelsen af
kursusstrategien.
Mundtlig orientering fra RUC’ers by Choice:
Der var ikke så mange til RUC Live!, men dem der deltog havde det hyggeligt. Skal snart
finde arrangører til sommerfesten og skituren. Der indstilles til, at bestyrelsen på næste
møde kan se et budget for RUC’ers by Choice.
Mundtlig orientering fra Studenterrepræsentanternes Netværk:
Se UNIPOL.
Mundtlig orientering fra Universitetspolitisk udvalg:
UNIPOL har afholdt en workshop om kandidatstrukturen. Der er et fyldigt referat herfra,
som er tilgængeligt i drive. Dette vil også blive taget op i UNIPOL eller bestyrelsen på et
senere tidspunkt, inden det skal behandles i organerne. Der er kommet styr på UDDUpladserne, og alle fire hovedområder er repræsenteret. Derudover har UNIPOL valgt
Phillip Crilles Bacher som ny formand for udvalget, og han indtræder derfor i bestyrelsen.
Der er ved at blive udarbejdet høringssvar til fremdriftsreformen. Studenterrådet anbefaler
de modeller der betyder mindst mulig tvang for de studerende.
Kommentarer til orientering fra Forretningsudvalget:
Kommentarer til orientering fra Roskilde Festival
Infomødet bliver formentlig 9. juni og ikke 8. juni, som der står i orienteringen.
Kommentarer til orientering fra HUMrådet
Punkt 3: Orientering om forretningsudvalget (0)
ved Martin Schäfer
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Kommentarer:
- Det er rigtig sjovt at sidde i forretningsudvalget!
- Man får lov til at arbejde sammen med gode mennesker og har mulighed for at gøre
en forskel på RUC og for studerende.
- Man lærer rigtig meget af at sidde i forretningsudvalget!
- Det er en god mulighed for at få en føler med, hvad forretningsudvalget egentlig er
for en størrelse.
- Alle formelle medlemmer af bestyrelsen kan stille op (generalforsamlingsvalgte
medlemmer, medlemmer udpegede af fagråd, formanden for UNIPOL og
medlemmerne af Universitetsbestyrelsen).
- Indsuppleringen gælder til 30. juni.
Punkt 4: Politikpapirer til Politikkonferencen (D)
ved Therese Cederberg Nielsen
Der afholdes gruppedebatten om politikpapiret ”Principper for optaget” og
ændringsforslaget til holdningspapiret vedrørende vareliggørelse. Gruppedebatterne tages
med til udarbejdelsen af ændringsforslag på delegationsmødet i næste uge.

Punkt 5: Valg af delegation til Politikkonferencen
ved Therese Cederberg Nielsen
Valg af delegation:
Delegationen består af: Therese Cederberg Nielsen, Natali Rohde, Frederikke Veirum
Høgsgaard, Drude Mie Rohde, Julian Lo Curlo, Signe Tolstrup, Maria Stein Knudsen og
Martin Vitved Schäfer.
Delegationen vælges.
Der udtrykkes ærgerlighed over, at RUS-seminar og Politikkonference ligger samme
weekend.
Punkt 6: Valgkampskoordinatorer (D) (LUKKET)
ved Astrid Jagtvard Schmidt
Punkt 7: Godkendelse af års- og tilskudsregnskab (O/B)
ved Camilla Steppat, Stinus Landt Lerche og Anna Kirkegaard Vaarst
Orientering:
Der er fire typer dokumenter, hvoraf de tre af dem skal vedtages: årsrapporten, revisionen,
tilskudsregnskabet og bemærkninger fra kritisk revision (ikke til vedtagelse).
Debat:
- Porto har været meget dyrt. Det skyldes at det er dyrt at henvende sig til Nets.
- RUC’ers by Choice er gået 43.000 kroner under. Det skyldes en regning fra RUCbar,
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-

som er betalt i 2016 fremfor i 2015.
Uddannelsesområdet er gået 18.000 under. Det skyldes at lederuddannelsen blev
afholdt primært med interne og ikke eksterne oplægsholdere samt at Fagligt
Netværk ikke har brugt det beløb, vi havde afsat.
Det spørges ind til hvor specifikt vi får tilskud fra RUC. Vi er selvbestemmende over,
på hvilke konkrete initiativer vi bruger midlerne, bare det er indenfor tilskuddet.
Der spørges til om budget for 2016 er ændret efter hvad der er realiseret i 2015.
Dette er ikke tilfældet.
Vores økonomi er meget ustabil, fordi vi baserer rigtig store dele af vores økonomi
på tilskud fra RUC. Den kritiske revision bemærker at det er positivt, at
Studenterrådet har igangsat arbejdet med at stabilisere økonomien.
Bestyrelsen udtrykker ros til de kritiske revisorer, de tidligere økonomiske
næstformænd og den økonomiske næstformand for arbejdet.

Beslutning:
Tilskudsregnskab, årsregnskab og protokollat er enstemmigt godkendt af bestyrelsen.
Punkt 8: Indsupplering til forretningsudvalget (B)
Opstillede: Phillip Crilles Bacher
Valgt: Phillip Crilles Bacher
Punkt 9: Kommende arbejdsopgaver (B)
ved Astrid Jagtvard Schmidt
-

Hyggedag for bestyrelsen og frivillige: Frederikke Veirum Høgsgaard, Emilie
Olander Christiansen (indkalder) og Natali Rohde.
Arbejdsgruppe for frivillighed i Studenterrådet: Astrid Jagtvard Schmidt
(indkalder), Malik Bahloul, Frederikke Veirum Høgsgaard, Camilla Steppat
Studenterhåndbogen: Malik Bahloul (tekster og oversættelse), Therese Cederberg
Nielsen (oversættelse og korrektur), Martin Schäfer og Natali Rohde
Presseteam: Frederikke Veirum Høgsgaard (indkalder), Therese Cederberg Nielsen,
Johan Hedegaard, Heidi Lindberg Hadsund og Martin Schäfer
Paneldebat: Astrid Jagtvard Schmidt (laver masterplan for mobilisering og
opreklamering), Malik Bahloul, Phillip Crilles Bacher, Martin Schäfer og Natali
Rohde.
Hjælp til introdage på kandidaten: Martin Schäfer, Emilie Olander Christiansen,
Camilla Steppat, Astrid Jagtvard Schmidt (indkalder), Erik Lørup (formidler
kontakt til NAT’ere).
Infomøde til Roskilde Festival: Therese Cederberg Nielsen (kun dagen inden),
Camilla Steppat, Phillip Crilles Bacher og Martin Schäfer.
Foredrag om IS og Syrien: Erik Lørup, Frederikke Veirum Høgsgaard og SIB’ere fra
SAM (Johan tager kontakt)

Punkt 10: Evt.
Hvis nogen kender en sej person, der helst ikke er fra RUC, der kan snakke om, hvordan
man kan sætte en sej og innovativ kampagne op, så må man rigtig gerne tage kontakt til
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Emilie eller Camilla angående valgseminaret.
Der er en Ikea-sæk på kontoret med folks efterladenskaber. Hvis man ikke har taget det
med hjem inden på mandag, bliver det smidt ud.
Hvis man ved noget om faglige og sociale aktiviteter på institutterne, må man gerne sige
det til Astrid.
Man må rigtig gerne dele Roskilde Festival-teksten i diverse facebookgrupper, så vi kan få
rigtig mange seje frivillige!
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