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Studenterrådet ved Roskilde

 

 

Dagsorden 

1. Formalia   

 

A. Valg af dirigent og referent 

B. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Ranking – hot or not  

 

Oplæg og debat om ranking.  

 

3. DSF   

 

Prioritering af kandidater. Der vil komme en procedure for valget i næste udsending, når vi har et 

overblik over, hvem der stiller op

 

4. Vedtagelse af mødeplan 

 

 

5. Fotografering  

 

Alle bedes se godt ud! 

 

  

Roskilde Universitetscenter 

2 

   

   

 

 Bilag 1  

Aftensmad 15 min. 

 

 Bilag 2  

. Der vil komme en procedure for valget i næste udsending, når vi har et 

overblik over, hvem der stiller op. 

 Bilag 3  

   

18:00 – 18:15 

18:15 – 19:00 

19:15 – 19:45 

. Der vil komme en procedure for valget i næste udsending, når vi har et 

19:45 – 20:00 

20:00 – 20:30 
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6. Valg   

 

Vi skal diskutere – meget overordnet 

udgangspunkt i bilaget. Bestyrelsen har mulighed for at godkende kommissoriet i dets nuværende 

form, eller fremsætte konkrete ændringsforslag i diskussionen.

 

7. Orienteringer   

 

A. Formandskabet 

B. Økonomi 

C. Akademisk Råd 

D. Universitetsbestyrelsen 

E. Landspolitisk Udvalg 

F. Universitetspolitisk Udvalg 

8. Evt.   

 

 

9. Evaluering  
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 Bilag 4  

meget overordnet – valget til Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen med 

laget. Bestyrelsen har mulighed for at godkende kommissoriet i dets nuværende 

form, eller fremsætte konkrete ændringsforslag i diskussionen. 

 Bilag 5  

 

G. RUS-udvalget 

H. STUDU 

I. RUC’er By Choice 

J. Kampagneudvalget 

K. Fælles Faglige Fordele

 

   

   

20:30 – 21:00 

valget til Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen med 

laget. Bestyrelsen har mulighed for at godkende kommissoriet i dets nuværende 

21:00 – 21:15 

ordele 

21:15 – 21:20 

21:20 – 21:30 
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Bilag 1: Ranking – hot or not!

Vi regner med at kunne finde nogle artikler eller a
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hot or not! 

nde nogle artikler eller andet debat om emnet til anden udsending.ndet debat om emnet til anden udsending. 
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Bilag 2: DSF 

Kommer i næste udsending. 
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Bilag 3: Mødeplan 

Ordinære bestyrelsesmøder

Dato 

Mandag d. 20. april 

Onsdag d. 20. maj 

Søndag d. 9. august eller 

Mandag d. 17. august eller 

Tirsdag d. 18. august 

Søndag d. 13. september 

Torsdag d. 24. september 

Lørdag d. 3. oktober 

Mandag d. 2. november 

Søndag d. 15. november 

Tirsdag d. 8. december 

Bestyrelsesseminarer 

Dato 

Fredag d. 19. – søndag d. 21. juni 

eller  

Fredag d. 2. – søndag d. 4. 

oktober 

Andre arrangementer 

Dato 

Lørdag d. 30. maj 
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Ordinære bestyrelsesmøder 

Tid Sted Tema 

17:00 – 21:00 RUC Konstituering

18:00 – 21:00 RUC Landspolitik/valg

17:00 – 21:00 

12:00 – 18:00 

12:00 – 18:00 

DSF 

RUC 

RUC 

Studiestart

12:00 – 18:00 DSF Kampagne

17:00 – 21:00 RUC  

12:00 – 18:00 DSF Valg på RUC

17:00 – 21:00 RUC Politikkonference (DSF)

12:00 – 18:00 DSF  

17:00 – 21:00 RUC  

Tid Sted Tema 

 Kirke Hyllinge  

Tid Sted Tema 

 RUC Foreningsfest

 

Konstituering 

Landspolitik/valg 

Studiestart 

Kampagne 

Valg på RUC 

Politikkonference (DSF) 

 

 

Foreningsfest 
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Bilag 4: Valg 

Kommer i næste udsending. 
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Bilag 5: Orienteringer 

Formandskabet 

Vi håber at kunne vedlægge den e

næste udsending. 

Økonomi 

Vi vedlægger en status for budgettet i næste udsending.

Akademisk Råd 

Ingen indkomne bilag 

Universitetsbestyrelsen 

Ingen indkomne bilag 

Landspolitisk Udvalg 

Ingen indkomne bilag 

Universitetspolitisk Udvalg 

Ingen indkomne bilag 

RUS-udvalget 

Ingen indkomne bilag 
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Vi håber at kunne vedlægge den endelige økonomiske aftale, som vi har forhandlet på plads med ØA, i 

Vi vedlægger en status for budgettet i næste udsending. 

ndelige økonomiske aftale, som vi har forhandlet på plads med ØA, i 
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STUDU 

Ingen indkomne bilag 

RUC’er By Choice 

Ingen indkomne bilag 

Kampagneudvalget 

Ingen indkomne bilag 

Fælles Faglige Fordele 

Denne orientering tager form som et referat fra vores sidste møde i Fælles Faglige Fordele

udmærket til formålet. 

Referat af møde i 

Tilstede 

Julia - DM, Rune - DJØF og Mikkel - Studenterrådet (ref.)

Dagsorden 

1. Orientering 

2. Evaluering af forårets aktiviteter
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et referat fra vores sidste møde i Fælles Faglige Fordele

Referat af møde i Fælles Faglige Fordele

Studenterrådet (ref.) 

Evaluering af forårets aktiviteter 

et referat fra vores sidste møde i Fælles Faglige Fordele, da det egner sig 

ordele 

6. maj 2009 
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3. Forslag til næste års aktiviteter

4. Udvidelse af aktiviteterne 

a. Hvervekampagne til efteråret

b. Karrieremesse 

5. Økonomi 

6. Næste møde(r) 

1. Orientering 

Samarbejdsaftalen med DM er efterhånden på plads, den ligger til go

en meget positiv stemning hos DM omkring samarbejdet, som vi med tiden skal udvide.

Samarbejdsaftalen med DJØF er mere usikker. Rune og Mikkel skal have tingene på plads snarest. DJØF er 

også glade for samarbejdet. 

IDA er ved at indgå aftaler med Studenterrådet, men de ønsker ikke at deltage i samarbejdet omkring 

kursussektoren, da de har et meget smalt rekrutteringsgrundlag (NAT).

Vi skal have fundet et nyt navn på næste møde (forslag modtages gerne).

2. Evaluering af forårets aktiviteter

Vi har afholdt nogle rigtig gode kurser, men vores interne koordinering har været mindre god. Dette har 

resulteret i, at vi ikke har opnået de ønskelige resultater omkring opreklamering og synlighed. 

Konsekvensen har været kurser med svi

Studenterrådets hjemmeside er ikke optimal til tilmeldingerne, da den ikke tjekker, om folk er medlemmer.

Der er stor forskel på de lokaler RUC kan tilbyde. Nogle er rigtig gode, andre er rigtig dårlige.
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Forslag til næste års aktiviteter 

Hvervekampagne til efteråret 

Samarbejdsaftalen med DM er efterhånden på plads, den ligger til godkendelse hos Susanne på DM. Der er 

en meget positiv stemning hos DM omkring samarbejdet, som vi med tiden skal udvide.

Samarbejdsaftalen med DJØF er mere usikker. Rune og Mikkel skal have tingene på plads snarest. DJØF er 

r ved at indgå aftaler med Studenterrådet, men de ønsker ikke at deltage i samarbejdet omkring 

kursussektoren, da de har et meget smalt rekrutteringsgrundlag (NAT). 

Vi skal have fundet et nyt navn på næste møde (forslag modtages gerne). 

rårets aktiviteter 

Vi har afholdt nogle rigtig gode kurser, men vores interne koordinering har været mindre god. Dette har 

resulteret i, at vi ikke har opnået de ønskelige resultater omkring opreklamering og synlighed. 

Konsekvensen har været kurser med svingende deltagerantal. 

Studenterrådets hjemmeside er ikke optimal til tilmeldingerne, da den ikke tjekker, om folk er medlemmer.

Der er stor forskel på de lokaler RUC kan tilbyde. Nogle er rigtig gode, andre er rigtig dårlige.

dkendelse hos Susanne på DM. Der er 

en meget positiv stemning hos DM omkring samarbejdet, som vi med tiden skal udvide. 

Samarbejdsaftalen med DJØF er mere usikker. Rune og Mikkel skal have tingene på plads snarest. DJØF er 

r ved at indgå aftaler med Studenterrådet, men de ønsker ikke at deltage i samarbejdet omkring 

Vi har afholdt nogle rigtig gode kurser, men vores interne koordinering har været mindre god. Dette har 

resulteret i, at vi ikke har opnået de ønskelige resultater omkring opreklamering og synlighed. 

Studenterrådets hjemmeside er ikke optimal til tilmeldingerne, da den ikke tjekker, om folk er medlemmer. 

Der er stor forskel på de lokaler RUC kan tilbyde. Nogle er rigtig gode, andre er rigtig dårlige. 
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Nogle af aktiviteterne har været meget dyre.

For at undgå en lignende situation til efteråret gør vi følgende:

• Koordinator – Vi udpeger en koordinator på næste møde, der samler op på de enkelte kurser 

henover efteråret. På næste møde aftaler vi også helt præcist, hvad koordinatoren ska

lavet en arbejdsplan. 

• Flere møder – Vi skal afholde flere møder henover efteråret. Vi laver en mødeplan inden 

sommerferien. 

• Opreklamering – Vi laver en bedre opreklamering med større fokus på Facebook, og en bedre 

synlighed på Universitetet. 

kan tage med, mindre plakater (50xA3) samt en kæmpe kalender på opslagstavlen i kantinen, der 

kan bruges til alt muligt. Derudover skal vi opreklamere i RUC’s nyhedsbrev, RUCnyt og 

Hippocampus. Vi skal også skrive små indlæg i bladene om de enkelte kurser.

• Hjemmeside – Tigermedia har lovet, at hjemmesiden nu kan indstilles, så folk skal være logget ind 

for at kunne tilmelde sig kurserne. Det skal vi tjekke op på.

• Lokaler – Vi vil gerne have følgende lokaler i prioriteret rækkefølge: Teorirum 01, P8, Hus 44.1,2 og 

3, Akvariet på ISG. Vi vil forsøge at booke disse lokaler for fremtiden.

• Tidspunkter – Vi har vurderet, at det er bedst at afholde kurserne tirsdag, onsdag eller torsdag i 

tidsrummet 13:00 – 16:00, men ellers klokken 9:15 

• Økonomi – Vi har besluttet, at vores aktiviteter helst skal være gratis, men at der kan udbetales 

honorar på 3000 kr. for en halv dag og 5000 kr. for en hel dag + transport.

3. Forslag til næste års aktiviteter

Forslagene til næste års aktiviteter udmøntede sig konkret i en aktivitetskalender for efteråret. Kalenderen 

er en grov skitse, og der vil kunne forekomme ændringer i rækkefølge alt efter semesterplanerne for de nye 

studerende. Det er meningen at kurset i gruppedynamik skal ligge umiddelbart efter gruppedannelse, og 

kurset i problemorienteret projektarbejde skal ligge umiddelbart efter problemformuleringsseminar.
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et meget dyre. 

For at undgå en lignende situation til efteråret gør vi følgende: 

Vi udpeger en koordinator på næste møde, der samler op på de enkelte kurser 

henover efteråret. På næste møde aftaler vi også helt præcist, hvad koordinatoren ska

Vi skal afholde flere møder henover efteråret. Vi laver en mødeplan inden 

Vi laver en bedre opreklamering med større fokus på Facebook, og en bedre 

synlighed på Universitetet. Større plakater (50xA2) med påklistret holder til flyers (?xA6), som man 

kan tage med, mindre plakater (50xA3) samt en kæmpe kalender på opslagstavlen i kantinen, der 

kan bruges til alt muligt. Derudover skal vi opreklamere i RUC’s nyhedsbrev, RUCnyt og 

ppocampus. Vi skal også skrive små indlæg i bladene om de enkelte kurser.

Tigermedia har lovet, at hjemmesiden nu kan indstilles, så folk skal være logget ind 

for at kunne tilmelde sig kurserne. Det skal vi tjekke op på. 

have følgende lokaler i prioriteret rækkefølge: Teorirum 01, P8, Hus 44.1,2 og 

3, Akvariet på ISG. Vi vil forsøge at booke disse lokaler for fremtiden. 

Vi har vurderet, at det er bedst at afholde kurserne tirsdag, onsdag eller torsdag i 

16:00, men ellers klokken 9:15 – 12:00. 

Vi har besluttet, at vores aktiviteter helst skal være gratis, men at der kan udbetales 

honorar på 3000 kr. for en halv dag og 5000 kr. for en hel dag + transport. 

tiviteter 

Forslagene til næste års aktiviteter udmøntede sig konkret i en aktivitetskalender for efteråret. Kalenderen 

er en grov skitse, og der vil kunne forekomme ændringer i rækkefølge alt efter semesterplanerne for de nye 

kurset i gruppedynamik skal ligge umiddelbart efter gruppedannelse, og 

kurset i problemorienteret projektarbejde skal ligge umiddelbart efter problemformuleringsseminar.

Vi udpeger en koordinator på næste møde, der samler op på de enkelte kurser 

henover efteråret. På næste møde aftaler vi også helt præcist, hvad koordinatoren skal lave og får 

Vi skal afholde flere møder henover efteråret. Vi laver en mødeplan inden 

Vi laver en bedre opreklamering med større fokus på Facebook, og en bedre 

Større plakater (50xA2) med påklistret holder til flyers (?xA6), som man 

kan tage med, mindre plakater (50xA3) samt en kæmpe kalender på opslagstavlen i kantinen, der 

kan bruges til alt muligt. Derudover skal vi opreklamere i RUC’s nyhedsbrev, RUCnyt og 

ppocampus. Vi skal også skrive små indlæg i bladene om de enkelte kurser. 

Tigermedia har lovet, at hjemmesiden nu kan indstilles, så folk skal være logget ind 

have følgende lokaler i prioriteret rækkefølge: Teorirum 01, P8, Hus 44.1,2 og 

Vi har vurderet, at det er bedst at afholde kurserne tirsdag, onsdag eller torsdag i 

Vi har besluttet, at vores aktiviteter helst skal være gratis, men at der kan udbetales 

Forslagene til næste års aktiviteter udmøntede sig konkret i en aktivitetskalender for efteråret. Kalenderen 

er en grov skitse, og der vil kunne forekomme ændringer i rækkefølge alt efter semesterplanerne for de nye 

kurset i gruppedynamik skal ligge umiddelbart efter gruppedannelse, og 

kurset i problemorienteret projektarbejde skal ligge umiddelbart efter problemformuleringsseminar. 
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Kursus 

Studieteknik 

Gruppedynamik 

Word 

Problemorienteret projektarbejde 

Lækker mad på SU - DM/DJØF 

Powerpoint 

Excel 

Rapportskrivning 

På næste møder forsøger vi at fastsætte datoer, så vi kan få booket lokaler mm.

4. Udvidelse af aktiviteterne 

Vi har udskudt punktet til næste møde.

5. Økonomi 

Vi skal have styr på økonomien for de sidste to semestre. Mikkel aftaler et møde med Johanne, hvor der 

bliver lavet et regnskab. Det forventes at gå nogenlunde op.

Vi bruger primært penge på kursusaktiviteter og opreklamering, men vi har også nogle penge bundet op på 

et hjemmeside-projekt, som vi aldrig har fulgt til dørs. Vi skal beslutte, om vi vil køre videre eller bruge 

pengene på noget andet. Derudover har vi besluttet at købe forlængerledninger, så folk kan have deres 

bærbare med til vores kurser. 

Vi vil forsøge at øge indtægtssiden, jf. udvidelsen af aktiviteterne, ved at søge penge fra forskellige puljer. 

Det snakker vi videre om på næste møde.
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Tid  Mål for deltagerantal

Uge 37 50 

Uge 38 200 

Uge 39 25 

Uge 40 200 

Uge 41 20/20 

Uge 42 25 

Uge 43 25 

Uge 44 50 

fastsætte datoer, så vi kan få booket lokaler mm. 

Vi har udskudt punktet til næste møde. 

Vi skal have styr på økonomien for de sidste to semestre. Mikkel aftaler et møde med Johanne, hvor der 

ab. Det forventes at gå nogenlunde op. 

Vi bruger primært penge på kursusaktiviteter og opreklamering, men vi har også nogle penge bundet op på 

projekt, som vi aldrig har fulgt til dørs. Vi skal beslutte, om vi vil køre videre eller bruge 

ene på noget andet. Derudover har vi besluttet at købe forlængerledninger, så folk kan have deres 

Vi vil forsøge at øge indtægtssiden, jf. udvidelsen af aktiviteterne, ved at søge penge fra forskellige puljer. 

idere om på næste møde. 

Mål for deltagerantal Ansvarlig 

Julia 

Mikkel 

Rune 

Mikkel 

Julia 

Rune 

Rune 

Mikkel 

Vi skal have styr på økonomien for de sidste to semestre. Mikkel aftaler et møde med Johanne, hvor der 

Vi bruger primært penge på kursusaktiviteter og opreklamering, men vi har også nogle penge bundet op på 

projekt, som vi aldrig har fulgt til dørs. Vi skal beslutte, om vi vil køre videre eller bruge 

ene på noget andet. Derudover har vi besluttet at købe forlængerledninger, så folk kan have deres 

Vi vil forsøge at øge indtægtssiden, jf. udvidelsen af aktiviteterne, ved at søge penge fra forskellige puljer. 
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6. Næste møde(r) 

Vi har planlagt to møder: 

• Mandag d. 18. maj klokken 9:00 

• Onsdag d. 27. maj klokken 9:00 

Møderne vil være delt op i to, hvor vi snakker om kurser i den første halvdel af mødet og udvidel

aktiviteter den sidste halvdel af mødet.
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Mandag d. 18. maj klokken 9:00 – 13:00 på DM 

Onsdag d. 27. maj klokken 9:00 – 13:00 på DJØF 

Møderne vil være delt op i to, hvor vi snakker om kurser i den første halvdel af mødet og udvidel

aktiviteter den sidste halvdel af mødet. 

Møderne vil være delt op i to, hvor vi snakker om kurser i den første halvdel af mødet og udvidelse af 


