Minutes from the Board meeting of
the Student Council
Date

11th of September 2018

Members of the
Board present

Johan Hedegaard Jørgensen (FM), Signe Tolstrup Mathiasen (FM),
Louise Mattesen Provstgaard (FM), Phillip Crilles Bacher (UB), Pia
Maagaard Hansen (AR), Micky Winther Ronnenberg (AR),
Anne-Sophie Schröder (AR), Katrine Damberg (AR), Signe Bøtzau
Paulsen, Julie Lund Jensen, Rasmus Duus Daugaard, Lea Holritzer
Pehrson, Peter Dusan Nicic Sørensen, Morten Jensen (alternate), Erik
Slot Malmqvist (alternate), Nicolai Otto (alternate), Mennan Şerefoğlu
(alternate)
17 people
Abbreviations:
FM: Formandsskab / the Chairmanship
FU: Forretningsudvalg / Executive Committee
AR: Akademisk Råd / Academic Council
UB: Universitetsbestyrelsen / The University Board

Absent with
abolition

Amanda Costa Bizarro (AR), Peter Dusan Nicic Sørensen, Annika
Roeckle, Yavuz Inekci, Sofie Holmbjerg, Erik Lørup (AR), Sisse Marie
Sjøgren Nielsen

Absent without
abolition
Observers

Casper Valentin Otto, Sara Touré, Asbjørn Killen Jahn, Christian Würtz
Christensen

Formalities
Election of
conductors

Micky & Phillip

Election of
minute taker

Pia

Approval of the
agenda
Approval of the
last Board

-

Der er fejl i punkt 7, det er i stedet for 18:20 - 18:40

meeting minutes

Orientations
Committee

Presenter

FU / EC

UNIPOL

Phillip &
Katrine

Short summary of the orientation given
-

Der bliver spurgt ind til den nye jobstilling og
der orienteres at der er kommet to ansøgninger
indtil videre.

-

UB orienterer omkring formødet den 10. sep,
hvor der blev snakket om finansloven,
akkreditering, kapital aftaler (Hvor skal RUC
investere?), oprettelse af kandidat i filosofi of
computer science, den nye lovgivning omkring
internationale uddannelser betyder, at der
bliver cuttet ti pladser fra SIB.
UNIPOL orienterer omkring
repræsentationsområder, som har været oppe i
AR, hvor der var opbakning fra AR til at
undersøge, hvordan man kan få det indført.
Kandidatstudienævn har også været oppe i AR
i forhold til at gøre det muligt at sidde i
kandidatstudienævnet, mens man er på
bacheloren. Dernæst har der på AR også
været snak omkring minimuskoefficient på
NAT, hvilket vi var meget imod. Der har været
diskussion af medinddragelse og
medindflydelse, hvilket vi er ret utilfredse med,
da Hanne i år har besluttet at lave det til en
drøftelse omkring det i AR med udgangspunkt i
selvevalueringsrapporten. Hertil kan det
tilføjes, at vi selv har tænkt os at udarbejde en
evaluering af medinddragelse og
medindflydelse.

-

RBC

-

RBC har lavet kapsejlads og
semesterstartsfest.

Formandskabet

-

Orienterer om at valgdatoen er i høring og vil
blive sendt ud til bestyrelsen så snart der vides
mere.

Agenda Point 3
Topic of
Discussion

Evaluation of the study-start party, semester-start party and
the boat race (D)

Presenter(s)

Johan & Louise

Discussion
summary

Studiestart evaluering
-

Ny på RUC
- Gode oplæg, men for mange af dem, hvilket gjorde
det uoverskueligt at huske alle informationer.
- Fedt med konkrete historier omkring, hvad vi har
lavet - heriblandt aktioner.

-

Rusvejleder
- Gode oplæg med konkret beskrivelser, godt at det
blev italesat, at SR var arrangører for
Rusvejledningen.
- SR kunne måske gøres mere synligt, hvis man holdt
et oplæg med faglig forankring, fx. omkring
gruppedannelse.
- Det kunne være fedt at huske at lave shout out til de
aktive, vi har i hvert hus, så ruslingene kunne
henvende sig til dem med spørgsmål.
- Evt. Rusvejleder oplæg omkring hvordan SR og
rusvejledningen hænger sammen.

-

Oplægsholder
- fedt oplæg, godt med fokus på det konkrete politiske
også.
- 15 min var fint tid til et oplæg.
- Fedt, at der der ikke var en masse tekst, men flere
billeder og at der var mulighed for at sætte sit eget
præg og at bruge egne historier.
- Det var godt at referere til fagråd.
- Godt med opdaterede billeder, det skaber mulighed
for at kunne relatere sig til personerne.

-

Generelt
- Studiestartkampagne måtte gerne komme senere.

-

Evt. Andre kommentarer
- Fedt at der var mere styr på ØKO! → Louise er
konge. Nem-id var der styr på.
- Der var mange, der kom ind på kontoret og

Semester-start party and the boat race:
Conclusions

Det var fedt, at vi virkede som dem der havde styr på det og at der var mere styr på det hos os, end hos RUCbar.
Overvej en bar mere - der er travlt.
Overvej at lave ansvarsposter indenfor RBC, så det er
mere klart, hvem der er ansvarlig for hvilket område.

Generelt en god RUSperiode.

Action Items

Responsible

Deadline

Agenda Point 4
Topic of
Discussion

Theme debate: Employability (D/DE)

Presenter(s)

Pia, Micky & Phillip

Discussion
summary

Der præsenteres kort omkring employability, hvorefter der er
oplæg til debat.
Positive konsekvenser:
- Skabe bevidsthed omkring kompetencer - Hvad kan jeg
som RUC’er. Lære at italesætte det.
- Universitetet får flere penge.
- Flere i arbejde
- Selvtillid omkring faglighed
- Få arbejdsmarkedet til at forstå, hvad RUC’er kan.
- Størrer faglighed og erfaring.
- Forsker Lunches er en positiv ting, så længe at der ikke er
et pres til, hvad forskerne skal have fokus på.
#Forskerfrihed
- Fagligt relevante samarbejder og netværk er fedt.
- Dagpenge er ikke fedt, så jo flere, der ikke skal opleve det,
ville være fedt.
- Branding af RUC → at RUC ikke bliver valgt fra, fordi man
er bange for ikke at kunne få arbejde.
- Virksomhedssamarbejde kan konkretisere teori i praksis.
Negative konsekvenser:

-

-

-

Vi mister vores mulighed for at tænke individuelt og
fokuserer på, hvad virksomheder forventer, at vi skal kunne
passe ind i.
Pølsefabrik følelse
Det bliver for definerende for vores jobmuligheder. The
sky's the limit.
Fokus på hvad arbejdsmarkedet vil have. Vi mister vores
akademiske frihed.
Dræber den faglige nysgerrighed - mister muligheden for at
tænke ud af boksen og i stedet for bare passe ind i hvad
andre vil have.
En uddannelse er ikke til for at gøre os klar til et job, men i
højere grad at give os mere faglighed. Vi mister meningen
med en uddannelse.

Folk der gerne vil lave mere med employability: Pia, Asbjørn, Lea,
Anfi, Katrine.
Conclusions
Action Items

Responsible

Der holdes et møde med fokus på employablity

Pia & Katrine

Deadline

Agenda Point 5
Topic of
Discussion

Workshop on the uni-election (D)

Presenter(s)

Johan

Discussion
summary

Hvad mener vi er en sejr?
- Er det at alle kommer ind eller at der er en god process?
Hvad skal vi gå til valg på?
- Timetal på Hum
- Feedback
- Mindre ulighed mellem institutter
- Studiemiljø der bliver prioriteret. (Også fysisk)
- Flere frie kombinationsmuligheder.
- Minus employability
- Diversitet i projektarbejdet
- Samme faglige niveau

-

Fokus på tværfaglighed
Medinddragelse og medindflydelse
Mindre kompromissøgende
Gennemsigtigheden i administrationen.
Mere tilgængelighed til RUC’s administration
(kommunikation med stud.)
Evt. viderefører paroler fra sidste år eller have samlede
paroler.
Nogen ønsker bredere og mere visioner paroler.
Flere fag til HUMTEK
Nogen ønsker mere konkrete paroler, fordi der bliver mere
forståeligt.
Studietrivsel (Fokus på psykiske lidelser og inklusion af folk
der har det dårligt) - Studiepres.

Personbåret eller organisations kampagne?
- Det fungerede godt sidste år med personlige kampagne til
UB og AR. Hvorimod at det til studienævnet giver bedre
menning at stille op sammen.
- Der var en fin balancegang sidste år, godt med fælles flyer
og at vi var et samlet hold, der kæmper for det hele
sammen, lige meget om den enkelt kandidat kommer ind
eller ej.
- Det er stærkt at køre personlige kampagner.
- Man kan overveje, at UB vil blive mere samlet.
- Der kom lidt konkurrence i hvem der havde den bedste
parole, og det kunne være bedre måske at lave mindre,
men mere fælles paroler.
- Vi stod stærkt sammen, fordi vi stod som et team og vidste,
at selvom man ikke selv kom ind - så ville der være andre,
der tog det med, og vi kæmpede sammen og ikke mod
hinanden.
- Kan man koble en AR kandidat og en UB kandidat op på
hinanden.
- Fortsætte med at lave listerne generelt.
- Køre stem på dit studenterråd kampagner.
Conclusions
Action Items

Responsible

Deadline

Agenda Point 6
Topic of
Discussion

Upcoming Board Seminar(D)

Presenter(s)

Louise

Discussion
summary

Praktisk:
- Fra den 12-14 oktober her på RUC.
- Vi sætter dagsordenen for, hvad vi arbejder med det næste
halve år.
- Det er gratis.
Hvad vil vi gerne lave?
- Valg
- Massekommunikation (retorik og kropssprog)
- Workshop (Personlig skills)
- Frivillig fastholdelse & rekruttering af særligt nye.
- Arbejdsplan
- Den grønne studenterbevægelse (Klima)
- RUC’s budgetmodel
- Varulv
- Sociale ting
- Debatter
- Trivsel
- Fagråd (Understøttelse)
- Bredere invitation af folk.
- Overvej at kalde det noget andet - mere sexet.

Conclusions

Man kan kontakte Louise, hvis man gerne vil være med til at
planlægge det!

Action Items

Responsible

Planlægge sociale ting
- LOL

Pia
Micky

Walk and Talk

Rasmus
Asbjørn

Deadline

Agenda Point 7
Topic of
Discussion

Debate about: “Den Grønne Studenterbevægelse” (D)

Presenter(s)
Discussion
summary

Punktet droppes og tages op på seminariet.

Conclusions
Action Items

Responsible

Deadline

Agenda Point 8
Topic of
Discussion

Upcoming work tasks

Presenter(s)
Discussion
summary

-

-

Torsdag fra kl.14 er der frivilligmesse i Studenterhuset, hvor
vi skal stå og fortælle om, hvad Studenterrådet er.
Torsdag d. 20 i næste uge kommer Uddannelsesalliancen
ud på RUC og står i kantinen og snakker med studerende der må man meget gerne komme.
Workshop på tirsdag d. 18. omkring, hvordan RUC skal se
ud - RUC campus.
Trello er nice - Rasmus har lagt linket op igen og Pia ligger
instagram op på den. TJEK DEN!
Onsdag d. 19. - Kursus for fagligt netværk - Kom at vær
med.
Studenterrepræsentanternes netværk holder møde d. 26.
kl. 15:30. (De mangler kokke)
Skitursudvalget holder infomøde torsdag d. 20 kl. 15:30.

Conclusions
Action Items

Responsible

Deadline

Agenda Point 9
Topic of
Discussion

A.O.B

Presenter(s)
Discussion
summary

-

Lea kunne godt tænke sig at lave coffee pop op - vær med.
Det bliver skrevet på trello.
Der er billetter til den officielle årsfest - kommenter på
Facebook, hvis I vil med.
Pia deler information omkring workshop d. 1 oktober
omkring skriftlig argumentation fra frivillige miljøer.
Johan og Signe stiller og til DSF’s forretningsudvalg. Valget
foregår på Politikkonferencen d. 2.-4. nov.

Conclusions
Action Items

Responsible

Deadline

