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Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Dagsorden
1. Formalia

17:00 - 17:15

a) Valg af dirigent og referent

c) Godkendelse af dagsorden

b) Optælling af stemmeberettigede

d) Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Orienteringer

Bilag 1

17:15 - 17:30

3. Evaluering af politikkonferencen

Bilag 2

17:30 - 18:00

Evaluering af politikkonferencen på RUC. Vedlagt bilag med inspiration til evalueringsemner.

PAUSE 30 min
4. Budget 2010

Bilag 3+4

18:30 - 20:00

Anden behandling af budget 2010. Formandskabet har, i samarbejde med økonomiudvalget, udarbejdet et
budgetforslag. Som en del af indstillingen er forslag til procedure for udvalgenes budgetlægning og forslag til kommissorium for økonomiudvalget. Bilag 3 opdateret! Ændringer er markeret med blåt.

PAUSE 10 min
5. Mødeplanlægning

20:10 - 20:30

Mødeplanlægning frem til generalforsamlingen. Husk kalender! Vi lægger op til at afholde møder i januar,
februar og marts.

6. Evt.

20:30 - 20:45

7. Evaluering

20:45 - 20:00
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Referat af bestyrelsesmødet d. 15. november 2009
1. Formalia
a) Valg af dirigent og referent: Toke, Kristin
b) Optælling af stemmeberettigede: 7
c) Godkendelse af dagsorden

2. Orienteringer
• Universitetsbestyrelse:
– Merindtægt på 13 mill. kr. som følge af flere taxameter penge og globaliseringpulje, men
pga. af nedsætning på andre områder ender det med en merindtægt på kr. 6 mill. til uddannelse.
– Ny prorektor, men ved ikke hvornår den bliver slået op. Planen er at holde bestyrelsesmøde
den 21. jan. hvor man godkender ansættelse af ny prorektor. Forslag skal gives til Lena eller
Ib.
• ØA har sendt udkast til aftale for 2010 med effektivisering på 2%. Andre udkast skal sendes inden
næste bestyrelsesmøde.
– Det vi ikke får er engangsbevillinger til rusvejledning + nogle ekstrabevillinger som er blevet søgt.
• Der skal ansættes en fundraiser til studenterhuset.
• Der skal ske opfølgning på hjemmesiden.
• Valget:
– Har fået materialer
– Nu er det muligt at tilmelde sig til uddeling som foregår mandag den 16. eller tirsdag den
17. med samlet plakatophængning og kage!
• AR møde den 25. nov. Aflyst. Næste møde den 7. dec. – om budget.

3. Uddannelsesreformen
• Fremlæggelse af husstruktur
• Forslag til at 1 år har deres eget hus og 2. og 3. år deler.
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• Skal sikre at basis stadig har kontrol over deres egne huse og at overbygningsuddannelserne ikke
overtager i for høj en grad.
• Vi ser gerne at AR prioriterer at 1. års husene er alene – de har nok at gøre med at lære hinanden
at kende.
– Man kunne sætte en grænse for hvor mange studerende der kan være i hvert hus og arbejder for at finde et ekstra hus for hver basis på hvert institut. Loftet kan f.eks. være det antal
mennesker som husene er brandgodkendt til at indeholde.
• Vi skal have ØA til at lave et estimat over hvad det koster at udbygge huse.
• Der skal ikke være mere end 60 ECTS til fagene.

4. Bestyrelse hvad nu?
Kommunikationsdiskussion:
• 3 typer studerende: dem der bare læser på RUC (Niveau1), dem der er aktive på studiet i alle
mulige andre sammenhænge (Niveau 2), den centralt aktive gruppe (Niveau 3 – diskuteres ikke
i denne sammenhæng).
• Vision for alle tre niveauer: Alle studerende på RUC skal vide hvem SR er og i grove træk hvad
vi laver, f.eks. at vi er udgangspunktet for aktivisme. De skal føle at det er deres organisation,
at de har en tilknytning til den og at de får noget ud af det. Det de får ud af organisationen er
afhængigt hvilken ”type” studerende de er.
Niveau 1:
Delmål:
•
• Der skal ske en kulturændring på organisationsniveau – f.eks. at sekretærerne siger, ” har du
snakket med SR?” i situationer hvor det er relevant.
– Arranger en sekretærdag, studievejlederdag, VIP-dag, TAP-dag.
• SR skal være et naturligt go-to sted (det skal dog præciseres for at undgå en overflod af henvendelser som vi ikke kan kapere) når man har problemer.
• Vi skal have lavet en strategi for outputtet (indholdet)af vores arbejde:
– Resultater : folk skal gøres opmærksomme på vores kampe og sejre.
– Service: arrangementer, kurser, bogmesse, fester (alle studerende skal vide at det rent faktisk er os der står for alle de fede fester!).
– Mulighed for at søge puljer – lav en ”projektbørs”.
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– Vi skal stille os kritisk over for de ting der foregår på institutterne og rundt omkring på
universitetet.
• Måder hvorpå vi kan udmønte dette:
– Direkte nyhedsbrev fra SR
– Bedre/mere opdateret hjemmeside
– Ruc nyt
– HippoCampus
– Facebook
– Youtube
– Personlig kontakt
– Plakater
– Flyers
– Få nogle kommunikationsstuderende til at lave et projekt/oplæg til SR om en kommunikationsstrategi.
– Frivillighedsopslag for SR – rekrutteringsudvalg?
– Kampagneudvalg skal nedsættes: lave kampagne om ”hvad SR kan gøre for dig” i foråret.
Man nåede ikke at diskutere Niveau 2.
Rekruttering og aktivering af de studerende:
• Alle basishuse sender to til SR som er kontaktled imellem SR og fagene. Kan holde en form for
politikkonference hvor alle fagene er repræsenteret.
• Velfungerende fagudvalg på overbygning/kandidat.
Delmål:
• Fagudvalgene høres, SR er bedre til at sende ting videre.
• Socialt aktive og fagligt aktive studerende.
Operationalisering:
• Et virkelig stort arrangement pr. Semester
• Fælles festudvalg
• Folder om hvordan man kan blive aktiv i SR – med forklaring af hvad man får ud af det.
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• Lir/merchandise som kan vise synligt tilhørsforhold til SR.
• Medlemsklistermærker til studiekort
• Kampagneudvalg: lave større kampagner der kommunikerer hvorfor det er vigtig at engagere
sig – kampagner der strækker sig over længere tid.
• Opgavedatabase: under et udvalg eller SR, hvor der står hvilke arb.opg. man har som skal løses
og hvordan det kan gøres.
• Videnskabsbutikken skal bruges.
• Man kan lave en oplægsbørs hvor en ældre studerende kan holde oplæg om et projekt de har
lavet eller hvordan det er at læse et fag - og SR skal formidle denne kontakt.
• Opkvalificering: vi skal i højere grad tage ud for at opkvalificere – facilitere og understøtte arbejdet.
• Man kunne have nogle frivillige hjælpere til f.eks. basisorg.
• Man kunne tjene nogle penge på at lave noget fedt tøj/lir. Lav rabatter for aktive, osv.
Nye udvalg og arbejdsgrupper:
• Kommunikationsudvalg: Morten + Magne.
– Kommunikationsmanual: hvordan laver vi smarte opdateringer, hvornår er der deadlines
for de forskellige blade, osv.
• Diskussionsoplæg til rekrutteringsstrategi (operationalisering): Magne + Kristin
• Merchandiseudvalg: Torben + nogle fra Rucers by choice.
– Regne på indtægtsmuligheder.
• Lokaleudvalg: Kirstine, Nina, Mia.

5. Budget 2010
• Vi skal have et budgetudkast til mødet i dec. måned på baggrund af denne diskussion.
Opdeling af budgettet (hvad vil vi gerne kunne se udfra det?):
• Hvordan fordelingen af pengene som udvalg får, er.
• Vi skal have opdelt budget efter aktivitet i udvalg - stor frihed, men bestyrelsen skal godkende.
– Udvalgene skal skrive øremærkede penge ind i budgetterne – eller gøre opmærksom på at
de er øremærkede.
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• Vi fjerner opdeling af ”politiske” og ”sociale” aktiviteter, medmindre kritiske revisorer er imod
det.
• Budgetterne i udvalgene blir udformet i forlængelse af nogle mål – ”størrelsesbudgetindstilling”.
• Udvalgene skal lave en handlingsplan først og så budget – både på udvalgs- og bestyrelsesniveau.
• Inden generalforsamlingen skal man finde ud af om der er en bedre struktur for budgettering
ifht. Handlingsplan.
– En vedtægtgruppe skal oprettes som kan justere tidspunkter for specificering af handlingsplan og budgetplanlægning
• Umiddelbart vil overskud i et udvalg være tegn på at man ikke kan overholde et ordentligt aktivitetsniveau.
– Hovedreglen skal være: overskud ryger direkte ned i fælleskasen – øget egenkapital og denne kan så diskuteres næste år.
Ansættelser:
• Vigtigt at optimere brugen af ansatte.
• Projektansættelser må ikke kanabalisere sekretariatets ansatte. Det skal tages op fra sag til sag.
Nye budgetposter/omprioriteringer:
• Flere penge skal bruges på drift- og kontorhold - SR lokaler.
• Flere penge skal bruges til medlemsfordele.
Flere ansatte?:
• Ansætte endnu en basisorganisator. De kan evt. blive et team som også arbejder på andre projekter.
• Direktionssekretær: en der sørger for hjemmeside, skriver referater, en mere allround/ad hoc
sekretariatsmedarbejder.
• Kampagne-/kommunikationsmedarbejder.
• Der skal lægges op til en bachelororganisator – evt. med en international vinkel.
• Der skal laves indstillinger til de forskellige former for ansættelser.
• Man skal ikke vente til april/generalforsamlingen med at ansætte nogen.
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Oversættelse til engelsk:
• Man skal lægge det ud til udvalgene – kan det evt. gøres frivilligt?
• Der skal planlægges en prioritering af hvad der er relevant at oversætte.
• Der skal laves en valgbrochure på engelsk til næste gang.
Egenkapitalens størrelse:
• Man skal have en hvis egenkapital som buffer. Kan vi udbygge vores indtægtkilder så de ikke er
så afhængige af uniet. Der er ikke nogen grund til at spare op aggressivt, men man skal bruge
egenkapitalen som den buffer.
• Vi sigter efter en egenkapital som ligger i samme størrelsesorden som nu. Konkrete forslag til
ændringer kan tages næste gang.
• Formandskabet laver konkret budgetudkast til næste bestyrelsesmøde med økonomiudvalget –
dette referat vil indgå i det. Endelig budgetvedtagelse skydes til januar hvis der sker ændringer.
• Alle udvalgene opfordres til at skrive plan for udmyndtning at budget – oplæg til hvordan de vil
bruge pengene.

6. Evt.
• Det undersøges om Mia skal trække sig fra bestyrelsen da hun skal rejse i maj-juni.
– Formandskabet ringer rundt og laver og aftaler om det er ok at man laver en indsupplering?
– På næste besyrelsesmøde laves status på hvor mange der i bestyrelsen og hvad vi gør...
• Der skal findes på en gave til henning som går af som prorektor.
• Reception for nye indvalgte...
• Ophængning af plakater: mandag-tirsdag mellem 12-13 kan man få kage for at hænge plakater
op.
• Næste møde: PK evaluering + husk kalendre, da der laves mødeplan for næste bestyrelsesmøder!

7. Evaluering
• Referaterne skal komme hurtigere ud!
• Et pkt. for meget på dagsordenen.
• Mere disciplin, skal holde os til dagsordenen!
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• Mangler frugt og grønt!!
• Der skal følges op på det der bliver talt om...
• Fedt at vi diskuterer politik!
• Der kunne godt være noget mere tid til kreative ideer – man kunne forslå det som pkt. til møderne.
• Fedt at der kommer input til dagsordenen!
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Bilag 1: Orienteringer
Formandskabet
Formandskabet har, sammen med sekretariatet, afholdt oprydningsdag i vores lokaler. Vi har smidt
uanede mængder af gammelt crap ud, og her er efterhånden ved at være ganske pænt. Bestyrelsen
opfordres til at nyde synet på mødet.
Derudover har vi udsendt flere rykkere for udlæg i forbindelse med afviklingen af vores Roskilde Festivalparkeringstjans. Vi har nu efter fem måneder endnu ikke modtaget godt 26.000 kr. som er givet i udlæg
til vores tidligere ansatte festivalkoordinator. Vi har derfor udsendt en sidste rykker med varsling om
inkasso, og rådført os med et advokatfirma som har vurderet at der er god mulighed for at inddrive
pengene via inkasso. Har vi ikke fået pengene 10 dage fra dd. (dvs d. 11. december), indleder vi en
inkassosag.

Landspolitisk udvalg
Der er intet nyt fra landspolitisk udvalg.

Rusudvalget
Intet nyt fra RUS-udvalget. Der er ikke afholdt flere møder - eller indkaldt til nogen.

RUC’ers by Choice
Efter seneste møde (26/11-09) i RBC-koordinationsgruppen, hvor de nye medlemmer blev introduceret
for udvalgets funktion etc., blev budgetudkast for de sociale aktiviteter i 2010 fastlagt som følgende:
• Julefrokost + foreningsfest: 15.000kr
• T-shirts til hands, bartendere og arrangører for RBC: 10.000kr
• MGP: 50.000kr
• Forårsfestivalen: 10.000kr
• Kapsejlads: 15.000kr
• Diverse: 4000kr.
• I alt 104.000kr.
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I forbindelse med fastlæggelse af budget, blev sjatfestens rolle diskuteret. Argumenter for og imod at
tilføje sjatfesten til budgettet blev fremført og det blev besluttet at udskyde diskussion til næste RBCkoordinationsmøde. Dette med henblik på at nå til enighed om nogle retningslinjer, da hele koordinationsgruppen stort set var enige om at for mange penge blev brugt på sjatfesten.
Derudover blev der ud fra indsendte ansøgninger nedsat arrangørgrupper til henholdsvis MGP og Forårsfestivalen. Koordinationsgruppen er, grundet få ansøgninger og mangel på erfarne, efterfølgende
aktivt gået ud for at erhverve en håndfuld med erfaring fra disse arrangementer til at støtte de nedsatte
arrangørgrupper.
Til sidst vil koordinationsgruppen forsøge at gøre en ekstra indsats for at oplyse RUC’ere om at RUC’ers
by Choice er et udvalg under Studenterrådet da det i mange kredse ses som en selvstændig enhed –
hvilket bestemt ikke er meningen.
Sekretær i RUC’ers by Choice Koordinationsgruppe
Theis Lykkegaard

STUDU
Release party
Fredag d. 5. eller d. 12. februar kl. 15. holder STUDU release party (nok nærmere en reception) på forårssemesterets program. Der vil (forhåbentlig) være taler fra Rektor Ib Poulsen, MEP Emilie Turunen
og MF Johanne Schmidt (begge tidligere RUC’ere) om hvor vigtigt det er, at vi som studerende engagere os i vores hverdag. Vi regner også med, at der kommer et festligt/sjovt indslag og selvfølgelig
champagne, jordbær og hvad der nu ellers passer til årstiden!
I bedes alle møde op!
STUDU camp
Fredag d. 26 til lørdag d. 27. februar afholdes STUDU camp i København (eller Roskilde). Formålet med
campen er at give studienævnsrepræsentanterne en række værktøjer, som de kan bruge i deres arbejde,
og stable et netværk på benene. Det foreløbige program ser således ud:
-Dag 1: fredag den 26. februarKl. 14.00 - 15.00: Ankomst + indlogering
Kl. 15.00 - 15.05: Velkomst ved STUDU (Magne)
Hvorfor STUDU (hvad er vores formål), præsentation af hvem der sidder i STUDU (hvad hedder vi, hvad
laver vi?), program for weekenden.
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Kl. 15.10 - 15.30: Velkomst ved Studenterrådet (Toke eller Mikkel)
Kl. 15.30 - 15.45: Velkomst/Introduktion ved DSF
Kl. 15.45 - 16.00: Navne- og beskæftigelsesrunde
Kl. 16.00 - 16.30: Hvordan oplevede du dit første SN møde?
Deltagerne har på forhånd forbedredt en side med en beskrivelse af, hvordan de oplevede deres første
SN-møde. Var de forvirrede? Fik de en ordentlig introduktion til arbejdet? Blev de ignoreret? ”Gamle”
og ”nye” SN rep.ere sættes sammen og diskuterer disse og mange andre spørgsmål og hvordan man
kan takle dem.
• Der skal forberedes nogle kategorier/faciliterende spørgsmål
• Morten laver udkast til hvad SN medlemmerne skal have at vide for at de kan skrive den side
Kl. 16.30 - 17.00: Hvordan oplevede du dit første SN møde: Opsamling (Morten er ordstyrer)
Hver gruppe fortæller lidt om deres diskussioner og alle byder ind med forslag og andet.
Kl. 17.00 - 17.15: Pause
Kl. 17.15 - 17.45: Hvad er Studienævnet?
Standardoplæg om RUC – hvordan fungerer systemet, hvor er man selv placeret som SN rep. og hvilke rettigheder får man derigennem (få en af de nyindvalgte bestyrelsesmedlemmer til at fortælle om
dette).
Kl. 17.45 - 18.30: Hvordan bliver du proaktiv i dit Studienævn?
Vejledning til hvordan studienævnsmøder plejer at foregå, hvordan man kommer med forslag, hvad
er typiske diskussioner til SN møder, osv.
• To reps fra meget forskellige studienævn kan fortælle
• Find en der har fået noget stort igennem i deres studienævn og som kan operationalisere det
til en interessant inspirationshistorie samtidig med at de giver nogle redskaber til hvordan man
gør (case: step-by-step hvordan det er blevet gjort).
(I forlængelse af dette med at blive proaktiv i SN: mulighed for et oplæg om hvordan man forankrer sig i studentermassen?
• Kontakt nogen på kommunikation om om de kan bruge en halv time på at fortælle os hvordan
det kan gøres og gøres spændende...) - Morten
Kl. 18.30 - ?: Middag og fest
-Dag 2: lørdag den 27. februar-
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Kl. 09.00-10:00: Morgenmad på DSF
Kl. 10.00 – 11.00: Økonomi
Hvordan foregår allokeringen af ressourcerne (kagediagram, osv.) på RUC? Hvordan foregår allokeringen af ressourcer på andre universiteter? Hvilken indflydelse har vi, som SN medlemmer, på økonomien? Hvad kan vi få indflydelse på, og hvordan?
• Få DSF formand ind for at fortælle om hvordan man allokerer på de forskellige uddannelser?
• Vi vil gerne have afdækket studienævnets økonomiske råderum
• Vi vil gerne have nogle seje studenteraktive fra KU og andre steder som kan fortælle om dette
...spørg Johanne/Lena hvem de kender der ved noget om politik og universiteternes økonomi og
hvad SN medlemmer kan gøre - Kristin
Kl. 11.00 – 12.30: Øvelse/gruppediskussion el.lign.
Det kunne være fedt at have en form for øvelse her. F.eks. kunne SN medlemmerne have forberedt
sig hjemmefra ved at have snakket med deres medstuderende (måske til et husmøde eller bare til et
af formøderne som bliver holdt inden SN møderne) om hvad der er vigtigst for dem på deres studie –
altså, hvor er det vigtigst at man bruger ressourcer, hvor bliver der ikke brugt nok. Dermed kan man
få nogle helt nye, friske inputs omkring hvor problemerne ligger.
• Hvis jeg kunne alt hvad jeg ville, hvad kunne jeg så? Nu er jeg ny, hvad kan vi/jeg gøre?
• Delt op i grupper og laver studienævnets utopia - Nina er ansvarlig for planlægning af dette
Kl. 12.30 – 13.30: Frokost
Kl. 13.30 – 15.30: Evalueringer
Vi har talt om at lave et arrangement som dette igen, dog med en anden end Christian Hestbæk –
eksempelvis Jakob Ravn. Det kunne måske være mere specifikt med henblik på det juridiske i det –
altså, sådan noget med at resultaterne skal offentliggøres og hvis der er regler for hvad der er anset for
at være en evaluering og hvad der ikke er, etc.? - Kristin kontakter Jakob
Kl. 15.30 – 17:30: Hanne Leth – professor ved cbs learning lab – Kristin kontakter
Kl. 17.30 – 18.30: Evaluering af STUDU camp
Kl. 18.30: Middag
Forårets program (foreløbigt)
• Tirsdag d. 23. marts fra kl. 15 til 17: Bologna Processen og status på den danske/europæiske universitetsverden
• Onsdag d. 28. april fra kl. 15 til 17: ECTS Oplæg ved Stinna Gammelgård
• Torsdag d. 20. maj fra kl. 15 til 17: Så går vi på sommerferie!
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PR strategi
Vi har fået lavet nogle rigtigt fede plakater (i kan se dem i pausen)!
Vi arbejder på en ny STUDU folder, der har samme visuelle udtryk som plakaterne.
Vi forsøger at få Hippocampus til at skrive en artikel om STUDU op til vores release party.
Vi forsøger at få RUCnyt til at lave en reportage fra vores release party.
Vi er i gang med at lave en række sjove YouTube videoer.

Universitetspolitisk udvalg
Universitetspolitisk Udvalg når at afholde møde søndag den 6/12 siden sidste bestyrelsesmøde. Primært skal udvalget diskutere næste dagsorden for Akademisk Råd.
Det vigtigste punkt på dagsordenen er budget 2010. Der har været forvirring omkring budgettet, fordi vi først imødegik et underskud på 7 millioner kroner – ca. hvad der svarer til en fejlberegning i
STÅ-produktionen. Det viste sig imidlertid, at Økonomisk Afdeling havde regnet galt, så vi faktisk kan
budgettere med et overskud på næste års budget på 10 millioner kroner. Akademisk Råds-gruppen har
indtil videre talt for, at vi ikke skal ”spare op til bedre tider” mens vi befinder os i en finanskrise.
Derudover skal Akademisk Råd behandle situationen på CBIT og CUID, hvor en Arbejdspladsvurdering
har dumpet arbejdsmiljøet. Diskussionen er relevant for Akademisk Råd fordi vi i forlængelse af budget
skal diskutere, hvor mange lektorer der skal være pr. studerende på institutterne.
Endeligt skal Akademisk Råd diskutere, hvordan VIP’erne skal være repræsenteret i Akademisk Råd.
Der kan måske blive tale om et omvalg og/eller en forkortet periode for VIP’erne, og selvom det ikke
er sandsynligt, så står det ikke klart, om dette vil have nogen konsekvens for de studerende.
Med venlig hilsen,
Torben (pva. Universitetspolitisk Udvalg)
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Bilag 2: Evaluering af politikkonference
Vi har afholdt Danske Studerendes Fællesråds politikkonference i starten af nov., hvor vores venner
fra de andre medlemsorganisationer i DSF var på besøg. DSF har sendt et evalueringsskema ud, som I
meget gerne må udfylde. Men vi vil også gerne selv have en evaluering, både som arrangører til næste
gang og for at give den videre til de næste der skal arrangere konferencen. Men det ville også være godt
at få en evaluering som delegation og deltagere i politikkonferencen. Her følger derfor nogle spørgsmål
til at sætte tankerne i gang, men kom endelig med hvad I har.

Overordnet - som værter
Praktisk
Var vi tjekkede nok – var der styr på tingene?
Var maden god? Nok af den? Til tiden?
Steder og bygninger. Vi kom en del rundt på RUC og det kneb med nøgler og nøglekort
Spillede DSF en god rolle? (sekretariat, dirigenter mm)
Socialt
Fester og lege? AC og Bjørn lavede hippietema og lege i mørket. Fungerede det? Var der nogen der følte
sig skubbet væk? Blev det for meget? Var det en fed fest?
Var vi gode til at tage imod vores gæster og inkludere folk?

Som delegation
Socialt. Havde vi et sammenhold som RUC’ere? Var det sjovt at være med?
Organisatorisk. Der blev afholdt to delegationsmøder, hvor deltagelsen var sparsom. Kunne vi have
planlagt det bedre?
Der var denne gang ikke en ”indercirkel” som skulle forhandle mm. Var vi ordentlig forberedte?
Politisk. Fik vi det ud det konferencen vi gerne ville? Alle politikpapirerne blev vedtaget, men der var
mange ændringsforslag, hvor vi var uenige. Var det et godt politisk udbytte?
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Bilag 3: Budget 2010
På forrige bestyrelsesmøde blev der indstillet til at Studenterrådets budget omstruktureres så det overgår til udvalgsbaserede delbudgetter. Hvert udvalg der har økonomisk råderum optræder fremover på
Studenterrådets budget med en ”udvalgsbudget”-post, som detaljeres af udvalgene.
Punkterne har udmøntet sig i nedenstående budgetudkast, som er diskuteret på økonomiudvalgets
møde den 30. november 2009.
Væsentlige ændringer ift sidste års budget består i følgende:
Transport er gjort til en samlet post, for at sikre at der kan ske en fleksibel refusion på tværs af organisationens mødeaktiviteter.
Kontorhold er en sammenlægning af posterne: Kontorartikler, Kopi og print, telefon, licenser og anskaffelser. Dette er gjort efter bestyrelsens indstilling om at sørge for et tilstrækkeligt og fleksibelt
indkøb heraf. Fordelen ved at lægge posterne sammen er dels at det bliver nemmere at bogføre, og
dels at der kan opnås “stordriftsfordele” ved at vi ikke bliver nødt til at opfylde små budgetposter,
men i højere grad har mulighed for at vurdere hvilken slags kontorhold der er brug for og disponere
herefter.
Unipol har fået tildelt et udvalgsbudget til kontorhold, forplejning og opkvalificering.
Akademisk Råd har vedtaget at honorere studenterrepræsentanter på lige fod med VIP’erne, og at
udbetale tilskuddet til studenterorganisationerne. RUCs jurist mener imidlertid ikke der er lovhjemmel
til at udbetale honorar, så det er lidt usikkert om vi overhovedet får nogen penge. I så fald skulle det
ske ved at rektor beslutter at udbetale honoraret som et generelt tilskud til studenterorganisationerne,
uden at kalde det honorar. Han har lovet at kigge på det på mandag, så vi skulle gerne vide endeligt
inden mødet om vi får pengene. I så fald uddeler vi endnu et revideret budgetudkast på mødet.
Rustursbetalinger er nu indskrevet i budgettet på indtægtssiden, da det er en del af studenterrådets
aktivitet.
Mødeaktivitet i udvalgsbudgetter. Med de udvalgsbaserede budgetter er posten ”diverse møder”
afviklet, og det vil fremover være op til udvalgene at budgettere med forplejning i forbindelse med
afholdelse af møder.
Hjemmesiden er nedskrevet da vi forventer at opsige kontrakten med TigerMedia og overgå til den
nye hjemmeside, der er billigere i drift (fordi vi selv supporterer den).
Rekruttering. Ib har sagt at vi nok godt kan regne med at få de penge vi har søgt til at oprette et
rekrutteringsudvalg, så det er sat på budgettet med en ansat og et udvalgsbudget.
Generel besparelse. Da der i dette budgetudkast ikke længere indgår AR-honoraret har det været nødvendigt at skære lidt i alle udvalgenes budgetter (2.000 kr/udvalg).
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Ansættelser
Vi indstiller at vi opretholder to basisorganisatorstillinger, men budgetterer den ene med start 1. marts,
for at få tid til at holde ansættelsessamtaler. Hvis vi ikke får AR-tilskuddet er der ikke råd til en kommunikationsmedarbejder, så den stilling er fjernet fra budgetudkastet. Oplægget til kommunikationsmedarbejderen bibeholdes her, da der som nævnt ovenfor stadig er en mulighed for at vi kan få pengene,
og det i så fald bliver relevant at diskutere det.
Oplæg til kommunikationsmedarbejderens opgaver er som følger:
• Opdatering af hjemmeside
– Nyheder
– Arrangementer
– Referater
– Fremtidige møder
– Generelt indhold
• Nyhedsbrev
– Studenterrådets eget
– RUCnyt, Hippocampus
• Generel Info
– Ophængning af plakater
– Uddele flyers
• Supporte udvalg
– Forslag og hjælp til planlægning af kommunikationsstrategi
– Holde styr på deadlines for medier
– Holde styr på semesterplaner. Hvornår skal vi ud?
– Udfærdige forslag til tekst.
• Hvis muligt, assistere med simple layoutopgaver.
• Medlemstilbud: kurser, koncerter, fester mm.

Udvalgsbudgetter
Indførelsen af udvalgsbaserede budgetter medfører en ekstraopgave for de udvalg under Studenterrådet der har et økonomisk råderum – dvs. de optræder på Studenterrådets budget med et udvalgsbudget.
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Denne opgave består i at udvalgene hvert år, til bestyrelsesmødet i november måned, indstiller forslag
til eventuelt udvidede budgetter. Disse drøftes på selve bestyrelsesmødet som melder tilbage til udvalgene.
Derpå skal udvalgene indberette rammeindstillinger med totalbeløb. Disse behandles af bestyrelsen på
et møde i december som om muligt vedtager budgetrammerne.
På bestyrelsesmøde i januar har udvalgene indstillet til endelige budgetter som om muligt godkendes.
Eventuelt forkastede budgetforslag genindstilles til godkendelse på bestyrelsesmøde i februar.
Som konsekvens af udvalgenes øgede frihed vil det fremover også være nødvendigt at de enkelte udvalg
dokumenterer og afrapporterer omkring og i hvilket omfang de har afholdt aktiviteter og hvordan
hvert udvalg har opfyldt sit kommisorie. Disse afrapporteringer indsættes som en del af beretningen
til generalforsamlingen. Generalforsamlingen vedtager også handlingsplan for udvalgene.
Da vi ikke kan nå den fulde proces i år, vil vi i stedet vedtage budgetrammerne uden indstillinger fra
udvalgene. Udvalgene kan herefter udarbejde budgetter til godkendelse på vores møde i januar.
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Budget 2010, udkast 2009-12-05
Ændringer siden sidste udkast markeret med blåt

Indtægter
Rusvejledning

Honorarer

RUC – tilskud
RUC – løn BW/rusformandskab
Reklamer
Rustursbetalinger
I alt

kr 97.500,00
kr 33.000,00
kr 100.000,00
kr 775.000,00

Bestyrelsesrepræsentanter
AR-repræsentanter
I alt

kr 110.000,00
kr 0,00

kr 1.005.500,00

kr 110.000,00

Medlemskontingenter

kr 145.000,00

Festival

kr 100.000,00

DM+Djøf

kr 40.000,00

Tilskud fra RUC

Diverse

Politiske aktiviteter
Driftstilskud
Sekretærtilskud
Studentersocialt tilskud
Uddannelsestilskud
Rekruttering
Revision
I alt
Renter
Moment
Andet
I alt

Indtægter i alt

kr 97.500,00
kr 160.000,00
kr 163.500,00
kr 67.000,00
kr 146.000,00
kr 150.000,00
kr 19.500,00
kr 843.500,00
kr 2.000,00
kr 4.000,00
kr 0,00
kr 6.000,00
kr 2.210.000,00

Udgifter
STUDU

Rekrutteringsudvalg

RUC'ers by Choice

Udvalgsbudget
Uddannelsessekretær
I alt

kr 72.000,00
kr 72.000,00

Udvalgsbudget
Sekretær
I alt

kr 76.000,00
kr 72.000,00

Udvalgsbudget

kr 100.000,00
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Rusvejledning

Honorar, rusformænd
Honorar, BW
Rustursrabat
Udvalgsbudget
I alt

kr 25.000,00
kr 8.000,00
kr 90.000,00
kr 920.500,00
kr 1.043.500,00

FaNe

Udvalgsbudget

kr 60.000,00

LPU

DSF-kontingent

kr 47.000,00

Unipol

Honorar, UB-rep
Udvalgsbudget
I alt

kr 110.000,00
kr 5.000,00
kr 115.000,00

Valgudvalg

Udvalgsbudget

kr 30.000,00

Kampagneudvalg

Udvalgsbudget

kr 10.000,00

Aktivitetspulje

kr 10.000,00

Festival

kr 40.000,00

Drift

Frikøb af formandskab
Løn, basisorganisator
Løn, basisorganisator (fra 1/3)
Løn, kommunikationsmedarbejder
Transport
Bestyrelsesmøder
Generalforsamling
Reception
Repræsentation
Hjemmeside
Revision
Forsikring
Kontorhold
Diverse
I alt

Udgifter i alt
Balance
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kr 72.000,00
kr 60.000,00
kr 0,00
kr 8.000,00
kr 16.000,00
kr 2.000,00
kr 5.000,00
kr 5.000,00
kr 5.000,00
kr 29.500,00
kr 2.000,00
kr 40.000,00
kr 2.000,00
kr 462.500,00
kr 2.210.000,00
kr 0,00
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Bilag 4: Udkast til kommissorium for bestyrelsens økonomiudvalg
Kommissoriet for økonomiudvalget har til formål at vejlede økonomiudvalget, samt at udstikke kursen
for udvalgets konkrete aktivitet til gavn for den samlede bestyrelse og organisationen som helhed.
Formålet med økonomiudvalget er at sikre en løbende egenkontrol af organisationens regnskabsføring
og økonomiske dispositioner. En fornuftig egenkontrol kan være med til at give den samlede bestyrelse
en større sikkerhed for at foreningens økonomi administreres på fornuftig vis.
Udmøntningen af det overordnede formål kan udspecificeres i følgende punkter:
Egenkontrol af organisationens regnskabsføring sker ved kvartalsvist at:
• verificere at der er overensstemmelse mellem bogføring, bilag og kontobevægelser.
• verificere at indkøbsproceduren er overholdt.
• verificere at der er fulgt op på bemærkninger fra tidligere kontroller.
Som en yderligere kontrolforanstaltning gives medlemmer af økonomiudvalget læseadgang til organisationens regnskabsprogram og netbank. For at sikre at der er flere i organisationen der har indsigt
i bogføringen, opkvalificeres økonomiudvalgets medlemmer i bogførings– og regnskabsteknik efter
behov.
Egenkontrol af foreningens økonomiske dispositioner sker ved årligt at
• behandle budgetudkast for det kommende år i samarbejde med formandskabet.
Økonomiudvalgets orienterer bestyrelsen efter hver kontrol – dvs. mindst en gang i kvartalet.
Såfremt økonomiudvalget anser det for nødvendigt, eller hvis bestyrelsen anmoder om det, kan økonomiudvalget foretage yderligere kontrol.
Økonomiudvalget har (som alle andre udvalg) til opgave at dokumentere og afrapportere sin aktivitet
til generalforsamlingen og kritisk revision.
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