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Dagsorden 

1. Formalia   

A. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af repræsentanter/kandidater

A. Valg af LU-repræsentant 

C. Godkendelse og prioritering af 
bestyrelseskandidater 

3. Orienteringer  

A. Formandskabet 
B. Økonomi 
C. Universitetsbestyrelsen 
D. Landspolitisk Udvalg 
E. Universitetspolitisk Udvalg
F. Valgudvalget 

 

 

4. Kommissorium for RUS-udvalget

Behandling af kommissorium for RUS

5. Budgetkorrektion  

Behandling af indstilling til budgetkorrektion

6. Ud af krisen – ind i fremtiden

Orientering om kampagnen. Kort tid til idéer og indspark.
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Valg af dirigent og referent. B. Godkendelse af dagsorden.

Godkendelse af repræsentanter/kandidater   

B. Godkendelse og prioritering 
kandidater 

Godkendelse og prioritering af  

 Bilag 1  

Universitetspolitisk Udvalg 

G. RUS-udvalget 
H. STUDU 
I. RUC’er By Choice 
J. Kampagneudvalget 
K. Fane 

Pause 30 min. 

udvalget  Bilag 2  

Behandling af kommissorium for RUS-udvalget. 

 Bilag 3 og 4  

Behandling af indstilling til budgetkorrektion. 

fremtiden  Bilag 5  

om kampagnen. Kort tid til idéer og indspark. 

Pause 15 min. 

17:00 – 17:15 

Godkendelse af dagsorden. 

17:15 – 17:45 

Godkendelse og prioritering af AR-

17:45 – 18:00 

 

18:30 – 18:40 

18:40 – 19:10 

19:10 – 19:30 
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7. Bestyrelsesseminar  

Behandling af foreløbigt program for bestyrelsesseminar

8. Evt.   

9. Evaluering  
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 Bilag 6   

Behandling af foreløbigt program for bestyrelsesseminar 

   

   

19:45 – 20:30 

20:30 – 20:45 

20:45 – 21:00 
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Bilag 1 – Orienteringer 

Formandskabet 

Økonomi 

Studenterrådets budget 2009 – korrigeret

 Indtægter 

RUC – politiske aktiviteter 

RUC – øvrige akvititeter 

RUC – løntilskud 

RUC – uddannelsesprogram 

RUC – melodi grand prix 

RUC – BW + rusformandsløn 

RUC – rusvejledning 

Medlemskontingenter 

Roskilde Festival 

Forårsfest 

Kapsejlads 

Rusvejledning – reklameindtægter 

DM & Djøf, fælles kurser 

Bestyrelseshonorar 

Renter 

Indtægter i alt 

Udgifter 

 Kampagner 

Valgkamp 

Kampagnepulje 

Kampagner i alt 

DSF 

Kontingent 

Politikkonference 

Transport 

DSF i alt 
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korrigeret 

 
22.09.2009 

  kr 100.000,00 
 kr 164.000,00 
 kr 160.000,00 
 kr 150.000,00 
 kr 69.000,00 
 kr 32.500,00 
 kr 120.000,00 
 kr 145.000,00 
 kr 175.000,00 Opskrevet med 115.000 kr 

kr 25.000,00 
 kr 10.000,00 
  kr 100.000,00 
 kr 40.000,00 
 kr 110.000,00 
 kr 2.000,00 nedskrevet med 4.000 kr pga bankskift

kr 1.402.500,00 

 

  

  kr 30.000,00 
 kr 25.000,00 
 kr 55.000,00 

 

 

  kr 47.000,00 
 kr 15.000,00 opskrevet med 3.000 kr 

kr 6.000,00 
 kr 68.000,00 

 

nedskrevet med 4.000 kr pga bankskift 
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Studentersociale aktiviteter 

RUC'ers by choice 

Roskilde festival 

Aktivitetspulje 

Studentersociale aktiviteter i alt 

Rusvejledning 

Russeminar 1 

Russeminar 2 

Rusbog 

Rabat på medlemskab 

T-shirts 

Aflønning af rusformandskab 

Aflønning af BW-formandskab 

Diverse rusvejledning 

Rusvejledning i alt 

FaNe 

Merchandise 

Kurser 

Medlemsfordele i alt 

Uddannelsesprogram (STUDU) 

Kurser 

Tryksager 

Uddannelsesprogram i alt 

Mødeaktivitet 

Generalforsamling 

Transport 

Forplejning 

Diverse 

Generalforsamling i alt 

 Bestyrelse 

Transport 

Forplejning 

Diverse 

Bestyrelsesseminar 
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  kr 104.000,00 
 kr 40.000,00 
 kr 10.000,00 
 kr 154.000,00 

 

  kr 85.000,00 
 kr 10.000,00 
 kr 30.000,00 
 kr 90.000,00 
 kr 30.000,00 
 kr 25.000,00 
 kr 7.500,00 
 kr 15.000,00 
 kr 292.500,00 

  kr 10.000,00 
 kr 60.000,00 
 kr 70.000,00 

 

 

  kr 50.000,00 
 kr 15.000,00 
 kr 65.000,00 

 

 

 

  kr 1.000,00 
 kr 1.000,00 
 kr 1.000,00 
 kr 3.000,00 

 

  

  kr 3.000,00 
 kr 8.000,00 
 kr 2.000,00 
 kr 9.000,00 
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Bestyrelse i alt 

 Diverse møder 

Transport 

Forplejning 

Andet 

Reception 

Diverse møder i alt 

Repræsentation 

 Mødeaktivitet i alt 

 Løn 

Løn ansatte og frikøbte 

Honorar til bestyrelsesmedlemmer

ATP 

Løn i alt 

Drift 

Administrative omkostninger 

Kontorartikler 

Kopi og print 

Telefon 

Hjemmeside 

Forsikring 

Licenser 

Regnskabsassistance 

Revision 
Anskaffelser 

Administrative omkostninger i alt 

 Gebyrer 

Bank 

Diverse 

Gebyrer i alt 
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kr 22.000,00 

 

  

  kr 2.500,00 
 kr 1.000,00 
 kr 2.500,00 
 kr 5.000,00 
 kr 11.000,00 

 

 kr 4.000,00 

 

  kr 40.000,00 

 

  

 
De to lønposter er slået sammen og tilført 18.000

kr 378.000,00 
 Honorar til bestyrelsesmedlemmer kr 80.000,00 Nedskrevet med 30.000 

kr 10.000,00 
 kr 468.000,00 

 

 

  

  kr 5.000,00 
 kr 3.000,00 
 kr 5.000,00 
 kr 25.000,00 opskrevet med 12.500 kr  

kr 1.811,00 ny post 

kr 10.000,00 opskrevet med 5.700 kr 

kr 27.500,00 opskrevet med 3.500 kr 

kr 10.000,00 
 kr 20.000,00 

De tre poster EDB-anskaffelser, Hardware/inventar 
og småanskaffelser slås sammen

kr 107.311,00 

 

  

  kr 3.000,00 
 kr 500,00 
 kr 3.500,00 

 

 

lønposter er slået sammen og tilført 18.000 

anskaffelser, Hardware/inventar 
og småanskaffelser slås sammen 
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Drift i alt 

 Udgifter i alt 

 

 Balance 

Universitetsbestyrelsen 

LU 

UNIPU 

Opdatering på arbejdet i Akademisk Råd

Siden sidste bestyrelsesmøde er afholdt et strategimøde, hvor 

Universitetsbestyrelsesmedlemmerne og Formandskabet deltog.

Mødet forholdt sig til dels et forslag om at gøre de fysiske rammer for gruppearbejdet bedre på RUC og et 

forslag om en uges fremrykning af næste studiestart for de n

Forslaget om forbedring af de fysiske rammer for gruppearbejdet tager sit udgangspunkt i en mangel på 

grupperum – især på basis i almindelighed men på Hum Tek i særdeleshed. Derfor er det foreslået, som 

kortsigtet strategi, at udvide gruppeb

også alle grupperum. Således vil basisstuderende få mulighed for at låne grupperum på overbygningsfag 

og vice versa. I forslaget er indeholdt en klausul der sikrer, at folk har førsteret til d

deres basis- eller grundhus. AR-gruppen har indstillet, at bestyrelsen afsætter midler til en fremadrettet 

opprioritering af de fysiske rammer. 

Forslaget om fremrykning af næste studiestart for de nye studerende knytter sig til 

rusvejlederproblematikken. Rusvejledere, der stadig går på basis, er sikret, at deres engagement i 

rusvejledningen ikke kommer til at kollidere med deres egen studiestart og gruppedannelse. Dette er 

desværre ikke tilfældet for de overbygningsstuderende. 52 pct. 

overbygningsfag, og mange af dem(især de kommunikationsstuderende) blev berørt i deres frivillige virke 

af studiestarten. Ved også at give de ”ældre” studerende mulighed og rum for at være rusvejledere sikres 
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kr 110.811,00 

 

  kr 1.323.311,00 

 

  

  kr 79.189,00 

Opdatering på arbejdet i Akademisk Råd 

Siden sidste bestyrelsesmøde er afholdt et strategimøde, hvor medlemmerne af Akademisk Råd, 

Universitetsbestyrelsesmedlemmerne og Formandskabet deltog. 

Mødet forholdt sig til dels et forslag om at gøre de fysiske rammer for gruppearbejdet bedre på RUC og et 

forslag om en uges fremrykning af næste studiestart for de nye studerende. 

Forslaget om forbedring af de fysiske rammer for gruppearbejdet tager sit udgangspunkt i en mangel på 

især på basis i almindelighed men på Hum Tek i særdeleshed. Derfor er det foreslået, som 

kortsigtet strategi, at udvide gruppebookingsystemet, så det ikke kun omfatter møderum og plena men 

også alle grupperum. Således vil basisstuderende få mulighed for at låne grupperum på overbygningsfag 

og vice versa. I forslaget er indeholdt en klausul der sikrer, at folk har førsteret til d

gruppen har indstillet, at bestyrelsen afsætter midler til en fremadrettet 

opprioritering af de fysiske rammer.  

Forslaget om fremrykning af næste studiestart for de nye studerende knytter sig til 

lederproblematikken. Rusvejledere, der stadig går på basis, er sikret, at deres engagement i 

rusvejledningen ikke kommer til at kollidere med deres egen studiestart og gruppedannelse. Dette er 

desværre ikke tilfældet for de overbygningsstuderende. 52 pct. af rusvejlederårgangen fra i år læste på 

overbygningsfag, og mange af dem(især de kommunikationsstuderende) blev berørt i deres frivillige virke 

af studiestarten. Ved også at give de ”ældre” studerende mulighed og rum for at være rusvejledere sikres 

 

medlemmerne af Akademisk Råd, 

Mødet forholdt sig til dels et forslag om at gøre de fysiske rammer for gruppearbejdet bedre på RUC og et 

Forslaget om forbedring af de fysiske rammer for gruppearbejdet tager sit udgangspunkt i en mangel på 

især på basis i almindelighed men på Hum Tek i særdeleshed. Derfor er det foreslået, som 

ookingsystemet, så det ikke kun omfatter møderum og plena men 

også alle grupperum. Således vil basisstuderende få mulighed for at låne grupperum på overbygningsfag – 

og vice versa. I forslaget er indeholdt en klausul der sikrer, at folk har førsteret til de grupperum der er i 

gruppen har indstillet, at bestyrelsen afsætter midler til en fremadrettet 

Forslaget om fremrykning af næste studiestart for de nye studerende knytter sig til 

lederproblematikken. Rusvejledere, der stadig går på basis, er sikret, at deres engagement i 

rusvejledningen ikke kommer til at kollidere med deres egen studiestart og gruppedannelse. Dette er 

af rusvejlederårgangen fra i år læste på 

overbygningsfag, og mange af dem(især de kommunikationsstuderende) blev berørt i deres frivillige virke 

af studiestarten. Ved også at give de ”ældre” studerende mulighed og rum for at være rusvejledere sikres 
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en kontinuitet og erfaringsoverlevering i rusvejledningen, og derfor har vi stillet forslaget om fremrykning 

af studiestart.  

I øvrigt har vi udarbejdet et forslag til fordeling af den tilførsel af midler, som AR

på sidste AR-møde. Dette forslag er vedhæftet som selvstændigt bilag.

/210909 THL 

Valgudvalget 

RUS-Udvalget 

Af Nina Rasmussen 

Introperioden er nu afsluttet, og rusvejledningen ´09 er også ved vejs ende. Dog mangler Rus

Studenterrådsformandskabet at lave den endelige 

buffer-beløbet. 

Rusformandskabet arbejder på et spørgeskema dels til de ny studerende, og dels til rusvejlederne, som skal 

udfyldes med henblik på at evaluere årets rusvejledning samt introperiode genere

Derudover er der modtaget 2 ansøgninger til stillingen som Rusformandskab ´10. Toke og Nina har 

afholdt/afholder samtaler tirsdag og torsdag. 

Lørdag d. 26/9 afholdes BL (Beretningslørdag), hvor rusvejlederne samles og evaluerer samt laver 

beretninger for rusvejledningen ´09. Her afholdes en flertalsafstemning, hvor rusvejlederne afgør, hvem der 

skal besidde Rusformandsposten for 2010.

Derudover har alle rusvejledere udfyldt beretningsskemaer i forbindelse med deres ansvarsområde 

skema er adgangsgivende til årets Beretningsweekend.

På BL mødes rusvejlederne med lakajen, der har været koordinator for deres ansvarspost, og laver en 

samlet beretning. 

Derudover har rusvejledningen modtaget stor anerkendelse til RUCs årsfest 

RUC-fondens årlige pris (på 5000 kr).
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tinuitet og erfaringsoverlevering i rusvejledningen, og derfor har vi stillet forslaget om fremrykning 

I øvrigt har vi udarbejdet et forslag til fordeling af den tilførsel af midler, som AR-gruppen forhandlede hjem 

forslag er vedhæftet som selvstændigt bilag. 

Introperioden er nu afsluttet, og rusvejledningen ´09 er også ved vejs ende. Dog mangler Rus

Studenterrådsformandskabet at lave den endelige økonomi-fordeling i forhold til skader på rusture og 

Rusformandskabet arbejder på et spørgeskema dels til de ny studerende, og dels til rusvejlederne, som skal 

udfyldes med henblik på at evaluere årets rusvejledning samt introperiode generelt.

Derudover er der modtaget 2 ansøgninger til stillingen som Rusformandskab ´10. Toke og Nina har 

afholdt/afholder samtaler tirsdag og torsdag.  

Lørdag d. 26/9 afholdes BL (Beretningslørdag), hvor rusvejlederne samles og evaluerer samt laver 

for rusvejledningen ´09. Her afholdes en flertalsafstemning, hvor rusvejlederne afgør, hvem der 

skal besidde Rusformandsposten for 2010. 

Derudover har alle rusvejledere udfyldt beretningsskemaer i forbindelse med deres ansvarsområde 

sgivende til årets Beretningsweekend. 

På BL mødes rusvejlederne med lakajen, der har været koordinator for deres ansvarspost, og laver en 

Derudover har rusvejledningen modtaget stor anerkendelse til RUCs årsfest – Rusformandskabet modtog 

fondens årlige pris (på 5000 kr). 

tinuitet og erfaringsoverlevering i rusvejledningen, og derfor har vi stillet forslaget om fremrykning 

gruppen forhandlede hjem 

Introperioden er nu afsluttet, og rusvejledningen ´09 er også ved vejs ende. Dog mangler Rus- og 

fordeling i forhold til skader på rusture og 

Rusformandskabet arbejder på et spørgeskema dels til de ny studerende, og dels til rusvejlederne, som skal 

lt. 

Derudover er der modtaget 2 ansøgninger til stillingen som Rusformandskab ´10. Toke og Nina har 

Lørdag d. 26/9 afholdes BL (Beretningslørdag), hvor rusvejlederne samles og evaluerer samt laver 

for rusvejledningen ´09. Her afholdes en flertalsafstemning, hvor rusvejlederne afgør, hvem der 

Derudover har alle rusvejledere udfyldt beretningsskemaer i forbindelse med deres ansvarsområde – dette 

På BL mødes rusvejlederne med lakajen, der har været koordinator for deres ansvarspost, og laver en 

Rusformandskabet modtog 
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Vedlagt er Kommissorium til Rusudvalget. Toke og Nina har modtaget kommentarer og idéer fra de to 

ansøgere til Rusformandposten som skal tages med i overvejelserne.

STUDU 

Der sker en del ting i STUDU for tiden

• Vi er i gang med en proces for at afklare vores visioner og mål med arbejdet. Når vi kommer 

nærmere bliver bestyrelsen selvfølgelig orienteret.

• Vi har afholdt endnu et arrangement for de tillidsvalgte studerende om uddannelsesreformen. Jørn 

Ole var forbi og tale om høringsprocessen, hvilket affødte en fin diskussion. Desværre var 

fremmødet ikke så stort, så det er noget vi skal til at arbejde på. 

• Vi forbereder en STUDU workshop til DSF’s politikkonference i november, hvor vi inviterer 

studienævnsrepræsentanter fra

undervisningsformer, og vil beskæftige sig med spørgsmål som: 

o Hvordan kan man tænke undervisning på et universitet (Er forelæsninger den 

rigtige/eneste måde at gøre det på?)?

o Hvordan lærer man 

Vi regner med, at der kommer en fagperson, der har forskellige alternative bud på den gode 

undervisningssituation. Derudover er planen at de forskellige MO’er præsenterer en eller to 

alternative undervisningsformer, som

RUC’er By Choice 

RUC'ers by Choice har holdt et vellykket intromøde tirsdag d. 22.  

september. Der var omkring 50 fremmødte, med en del der ikke var "kendte ansigter". På mødet blev der 

introduceret til alle de forskellige events, og der blev brainstormet på nye. Der kom en masse nye idéer 

frem, og det lader til at der i hvert fald er nogle af dem der også er folk til at føre ud i livet. 

Koordinationsgruppen har taget forslagene med til et referat, og der vil blive ful

til deltagerne. 
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Vedlagt er Kommissorium til Rusudvalget. Toke og Nina har modtaget kommentarer og idéer fra de to 

ansøgere til Rusformandposten som skal tages med i overvejelserne. 

Der sker en del ting i STUDU for tiden 

gang med en proces for at afklare vores visioner og mål med arbejdet. Når vi kommer 

nærmere bliver bestyrelsen selvfølgelig orienteret. 

Vi har afholdt endnu et arrangement for de tillidsvalgte studerende om uddannelsesreformen. Jørn 

m høringsprocessen, hvilket affødte en fin diskussion. Desværre var 

fremmødet ikke så stort, så det er noget vi skal til at arbejde på.  

Vi forbereder en STUDU workshop til DSF’s politikkonference i november, hvor vi inviterer 

studienævnsrepræsentanter fra hele landet. Workshoppen kommer til at handle om forskellige 

undervisningsformer, og vil beskæftige sig med spørgsmål som:  

Hvordan kan man tænke undervisning på et universitet (Er forelæsninger den 

rigtige/eneste måde at gøre det på?)? 

Hvordan lærer man bedst? Hvordan underviser man bedst? 

Vi regner med, at der kommer en fagperson, der har forskellige alternative bud på den gode 

undervisningssituation. Derudover er planen at de forskellige MO’er præsenterer en eller to 

alternative undervisningsformer, som de gør brug af på deres universitet. 

RUC'ers by Choice har holdt et vellykket intromøde tirsdag d. 22.   

september. Der var omkring 50 fremmødte, med en del der ikke var "kendte ansigter". På mødet blev der 

llige events, og der blev brainstormet på nye. Der kom en masse nye idéer 

frem, og det lader til at der i hvert fald er nogle af dem der også er folk til at føre ud i livet. 

Koordinationsgruppen har taget forslagene med til et referat, og der vil blive fulgt op på mødet med mails 

Vedlagt er Kommissorium til Rusudvalget. Toke og Nina har modtaget kommentarer og idéer fra de to 

gang med en proces for at afklare vores visioner og mål med arbejdet. Når vi kommer 

Vi har afholdt endnu et arrangement for de tillidsvalgte studerende om uddannelsesreformen. Jørn 

m høringsprocessen, hvilket affødte en fin diskussion. Desværre var 

Vi forbereder en STUDU workshop til DSF’s politikkonference i november, hvor vi inviterer 

hele landet. Workshoppen kommer til at handle om forskellige 

Hvordan kan man tænke undervisning på et universitet (Er forelæsninger den 

Vi regner med, at der kommer en fagperson, der har forskellige alternative bud på den gode 

undervisningssituation. Derudover er planen at de forskellige MO’er præsenterer en eller to 

september. Der var omkring 50 fremmødte, med en del der ikke var "kendte ansigter". På mødet blev der 

llige events, og der blev brainstormet på nye. Der kom en masse nye idéer 

frem, og det lader til at der i hvert fald er nogle af dem der også er folk til at føre ud i livet. 

gt op på mødet med mails 
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Derudover har RUC'ers by Choice fået fabrikeret en del merchandise (hættetrøjer og t

sig at være ganske populære.   

Hættetrøjer sælges til 175/200 kr (medlem/ikke medlem af Studenterrådet), og 

Planen er at der løbende købes ekstra ind af forskellig art, samt at der laves specielle t

bartendere til arrangementer. 

Der mangler stadig regnskab fra Kapsejladsen før udvalget økonomi kan gøres op.

Kampagneudvalget 

Bogmessen til Kapsejladsen fungerede rigtigt godt, bortset fra at der var for få afleverede bøger og stor 

efterspørgsel, vi skal gentage succes ved studiestart i forårssemestret. Der blev solgt ca.25

dagen.  

Der arbejdes frem til 6.oktober hvor der er demonstration på Folketingets åbningsdag. Der afholdes for

demo for uni-studerende kl.14 ved Frue Plads. Der kommer en kort mundtlig orientering om kampagnen på 

mødet. 

Aktiviteter:  

24/8 - Helge Sander debat 

24/8 aktivitetsmøde 

25/8 - Fagfestival - med oplæg om kampagnen

29/8 - brunch og uddannelsestopmøde

28/8-6/10 - uddeling af materialer ved toget, forelæsninger, og plakatopsætning

Vi har brug for hjælp til at dele materialer ud og tage ud til forelæsninger i i uge 40. Meld jer t

hvilke tider i kan hjælpe.  

Andre aktiviteter:  

- Youtube-video til FB - nogen der er interesserede?

- Bannere - skal produceres og hænges op på campus 
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Derudover har RUC'ers by Choice fået fabrikeret en del merchandise (hættetrøjer og t

Hættetrøjer sælges til 175/200 kr (medlem/ikke medlem af Studenterrådet), og 

Planen er at der løbende købes ekstra ind af forskellig art, samt at der laves specielle t

Der mangler stadig regnskab fra Kapsejladsen før udvalget økonomi kan gøres op. 

Bogmessen til Kapsejladsen fungerede rigtigt godt, bortset fra at der var for få afleverede bøger og stor 

efterspørgsel, vi skal gentage succes ved studiestart i forårssemestret. Der blev solgt ca.25

il 6.oktober hvor der er demonstration på Folketingets åbningsdag. Der afholdes for

studerende kl.14 ved Frue Plads. Der kommer en kort mundtlig orientering om kampagnen på 

med oplæg om kampagnen 

brunch og uddannelsestopmøde 

uddeling af materialer ved toget, forelæsninger, og plakatopsætning 

Vi har brug for hjælp til at dele materialer ud og tage ud til forelæsninger i i uge 40. Meld jer t

nogen der er interesserede? 

skal produceres og hænges op på campus - der interesserede? 

Derudover har RUC'ers by Choice fået fabrikeret en del merchandise (hættetrøjer og t-shirts), som har vist 

Hættetrøjer sælges til 175/200 kr (medlem/ikke medlem af Studenterrådet), og t-shirts til 100/120 kr. 

Planen er at der løbende købes ekstra ind af forskellig art, samt at der laves specielle t-shirts til hands og 

Bogmessen til Kapsejladsen fungerede rigtigt godt, bortset fra at der var for få afleverede bøger og stor 

efterspørgsel, vi skal gentage succes ved studiestart i forårssemestret. Der blev solgt ca.25-30 bøger på 

il 6.oktober hvor der er demonstration på Folketingets åbningsdag. Der afholdes for-

studerende kl.14 ved Frue Plads. Der kommer en kort mundtlig orientering om kampagnen på 

Vi har brug for hjælp til at dele materialer ud og tage ud til forelæsninger i i uge 40. Meld jer til Laurids med 
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FANE 

I FAgligt NEtværk kører semestrets kurser efter planen. Der har

studeteknik, og vi har sat et hus i forbindelse med underviseren, da fagudvalget i huset selv ville lave et 

kursus for deres hus. 

Det meste af tiden i øjeblikket går på at få en karrieremesse op at stå på RUC i starten

Der er blevet indledt et rigtig godt samarbejde med RUCinnovation. 

af karrieremessen (hvis nogle er interesserede kan hele projektbeskrivelsen fås af Mikkel)

Udkast til projektbeskrivelse af karriere

Der afholdes en karriere- og iværksættermesse på RUC 

Intentionen er at afholde en årlig messe på RUC med fokus på job og iværksættermulighede

højtuddannede og hvilke samarbejdsmuligheder, virksomheder har med RUC. 

Det er første gang, RUC arrangerer en karriere

et pilotprojekt. Messen skal være en årlig til

ligge i oktober, da det vurderes at kunne tiltrække flest virksomheder og studerende.

Formål 

Karriere- og iværksættermessens har to formål:

• at præsentere RUCs studerende for det sjællandske arbejdsmarked for højtuddannede og

iværksættermuligheder, RUC kan tilbyde. 

messen være lejlighed til at møde en bred vifte af både offentlige og private virksomheder samt 

tilbud om karrierevejledning fra RUCs Karriere

• RUCinnovation vil præsentere de deltagende virksomheder for de samarbejdsmuligheder,

tilbyder. 
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I FAgligt NEtværk kører semestrets kurser efter planen. Der har været stor efterspørgsel på kurset i 

studeteknik, og vi har sat et hus i forbindelse med underviseren, da fagudvalget i huset selv ville lave et 

Det meste af tiden i øjeblikket går på at få en karrieremesse op at stå på RUC i starten

Der er blevet indledt et rigtig godt samarbejde med RUCinnovation. Her følger en del af 

(hvis nogle er interesserede kan hele projektbeskrivelsen fås af Mikkel)

karriere- og iværksættermesse på RUC 

J.nr.: 2009

og iværksættermesse på RUC torsdag den 25. februar 2010

Intentionen er at afholde en årlig messe på RUC med fokus på job og iværksættermulighede

højtuddannede og hvilke samarbejdsmuligheder, virksomheder har med RUC.  

Det er første gang, RUC arrangerer en karriere- og iværksættermesse. Derfor fungerer messen i 2009 som 

et pilotprojekt. Messen skal være en årlig tilbagevendende begivenhed på RUC, der gerne fremadrettet må 

ligge i oktober, da det vurderes at kunne tiltrække flest virksomheder og studerende.

og iværksættermessens har to formål: 

at præsentere RUCs studerende for det sjællandske arbejdsmarked for højtuddannede og

iværksættermuligheder, RUC kan tilbyde. RUCs studerende/ kandidater skal ’brandes’. 

messen være lejlighed til at møde en bred vifte af både offentlige og private virksomheder samt 

tilbud om karrierevejledning fra RUCs Karriere- og Vejledningscenter 

RUCinnovation vil præsentere de deltagende virksomheder for de samarbejdsmuligheder,

været stor efterspørgsel på kurset i 

studeteknik, og vi har sat et hus i forbindelse med underviseren, da fagudvalget i huset selv ville lave et 

Det meste af tiden i øjeblikket går på at få en karrieremesse op at stå på RUC i starten af forårssemestret. 

del af projektbeskrivelsen 

(hvis nogle er interesserede kan hele projektbeskrivelsen fås af Mikkel): 

J.nr.: 2009-00-850/0050 bvt 

. februar 2010 (lokaler er booket). 

Intentionen er at afholde en årlig messe på RUC med fokus på job og iværksættermuligheder for 

og iværksættermesse. Derfor fungerer messen i 2009 som 

UC, der gerne fremadrettet må 

ligge i oktober, da det vurderes at kunne tiltrække flest virksomheder og studerende. 

at præsentere RUCs studerende for det sjællandske arbejdsmarked for højtuddannede og for hvilke 

RUCs studerende/ kandidater skal ’brandes’. Der skal på 

messen være lejlighed til at møde en bred vifte af både offentlige og private virksomheder samt 

RUCinnovation vil præsentere de deltagende virksomheder for de samarbejdsmuligheder, som RUC 
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Bilag 2 – Kommissorium for RUS

Udkast til kommissorium for rusudvalget

Rusudvalgets formål 

Rusudvalget er et udvalg under Studenterrådets bestyrelse. Rusudvalgets formål er at sikre gode rammer 

for rusvejledningen på RUC, og sikre kontinuiteten i rusvejledningen. Desuden sikrer oprettelsen af et 

rusudvalg, at samarbejdet mellem Studenterrådet og rusvejledningen formaliseres. 

en gennemskuelig måde hvorpå man alle interesserede kan indgå i den centrale koordinering af 

rusvejledningen. Rusudvalget er det forum, hvor de overordnede problemstillinger omkring 

rusvejledningen kan tages op. 

Rusudvalgets sammensætning 

Rusudvalget består af en række faste medlemmer der sidder for et år ad gangen, og konstituerer sig i 

november måned umiddelbart efter ret nye rusformandskab er blevet ansat. Rusformandskabet har 

ansvaret for, at rusudvalget bliver indkaldt til møder s

Derudover er rusudvalget et åbent udvalg, hvor alle med interesse for rusvejledningen på RUC skal have 

mulighed for at komme og give deres mening til kende. Derfor er rusformandskabet forpligtet til at 

indkalde til åbne rusudvalgsmøder, hvor emner som visionen for rusvejledningen og lignende principielle 

diskussioner bliver taget op. 

Rusudvalgets kompetencer og forpligtelser

Rusudvalget er et rådgivende organ, som kan hjælpe rusformandskabet med at træffe beslutn

omkring rusvejledningen. Formandskabet har pligt til at informere og høre udvalget i alle sager der er af 

principiel eller overordnet karakter, men formandskabet træffer den endelige afgørelse. En del af 

rusudvalgets arbejdsopgaver løses ved at det u

lakajer, der er ansvarlige for bestemte områder af rusvejledningen, fx program

Rusudvalget er, i samarbejde med formandskabet, ansvarlige for at bestemme arbejdsområderne samt 

udpege lakajer. Lakajerne kan udpeges fra udvalgets midte eller det kan være andre personer, udvalget og 

formandskabet har tiltro til. Alle lakajer har mulighed for at deltage i rusudvalget på lige fod med udvalgets 

øvrige faste medlemmer. Rusudvalget s

personer der berettigede til at deltage, samt hvordan den overordnede vision for det at holde 

beretningsweekend skal være. 
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Kommissorium for RUS-Udvalget 

Udkast til kommissorium for rusudvalget 

Studenterrådets bestyrelse. Rusudvalgets formål er at sikre gode rammer 

for rusvejledningen på RUC, og sikre kontinuiteten i rusvejledningen. Desuden sikrer oprettelsen af et 

rusudvalg, at samarbejdet mellem Studenterrådet og rusvejledningen formaliseres. 

en gennemskuelig måde hvorpå man alle interesserede kan indgå i den centrale koordinering af 

rusvejledningen. Rusudvalget er det forum, hvor de overordnede problemstillinger omkring 

Rusudvalget består af en række faste medlemmer der sidder for et år ad gangen, og konstituerer sig i 

november måned umiddelbart efter ret nye rusformandskab er blevet ansat. Rusformandskabet har 

ansvaret for, at rusudvalget bliver indkaldt til møder samt udfører de opgaver, der hører under det. 

Derudover er rusudvalget et åbent udvalg, hvor alle med interesse for rusvejledningen på RUC skal have 

mulighed for at komme og give deres mening til kende. Derfor er rusformandskabet forpligtet til at 

til åbne rusudvalgsmøder, hvor emner som visionen for rusvejledningen og lignende principielle 

Rusudvalgets kompetencer og forpligtelser 

Rusudvalget er et rådgivende organ, som kan hjælpe rusformandskabet med at træffe beslutn

omkring rusvejledningen. Formandskabet har pligt til at informere og høre udvalget i alle sager der er af 

principiel eller overordnet karakter, men formandskabet træffer den endelige afgørelse. En del af 

rusudvalgets arbejdsopgaver løses ved at det uddelegerer arbejdet til formandskabet og udpeger nogle 

lakajer, der er ansvarlige for bestemte områder af rusvejledningen, fx program-lakaj, økonomilakaj m.m. 

Rusudvalget er, i samarbejde med formandskabet, ansvarlige for at bestemme arbejdsområderne samt 

udpege lakajer. Lakajerne kan udpeges fra udvalgets midte eller det kan være andre personer, udvalget og 

formandskabet har tiltro til. Alle lakajer har mulighed for at deltage i rusudvalget på lige fod med udvalgets 

øvrige faste medlemmer. Rusudvalget skal desuden diskutere beretningsweekenden, herunder hvilke 

personer der berettigede til at deltage, samt hvordan den overordnede vision for det at holde 

Studenterrådets bestyrelse. Rusudvalgets formål er at sikre gode rammer 

for rusvejledningen på RUC, og sikre kontinuiteten i rusvejledningen. Desuden sikrer oprettelsen af et 

rusudvalg, at samarbejdet mellem Studenterrådet og rusvejledningen formaliseres. Rusudvalget skal være 

en gennemskuelig måde hvorpå man alle interesserede kan indgå i den centrale koordinering af 

rusvejledningen. Rusudvalget er det forum, hvor de overordnede problemstillinger omkring 

Rusudvalget består af en række faste medlemmer der sidder for et år ad gangen, og konstituerer sig i 

november måned umiddelbart efter ret nye rusformandskab er blevet ansat. Rusformandskabet har 

amt udfører de opgaver, der hører under det. 

Derudover er rusudvalget et åbent udvalg, hvor alle med interesse for rusvejledningen på RUC skal have 

mulighed for at komme og give deres mening til kende. Derfor er rusformandskabet forpligtet til at 

til åbne rusudvalgsmøder, hvor emner som visionen for rusvejledningen og lignende principielle 

Rusudvalget er et rådgivende organ, som kan hjælpe rusformandskabet med at træffe beslutninger 

omkring rusvejledningen. Formandskabet har pligt til at informere og høre udvalget i alle sager der er af 

principiel eller overordnet karakter, men formandskabet træffer den endelige afgørelse. En del af 

ddelegerer arbejdet til formandskabet og udpeger nogle 

lakaj, økonomilakaj m.m. 

Rusudvalget er, i samarbejde med formandskabet, ansvarlige for at bestemme arbejdsområderne samt at 

udpege lakajer. Lakajerne kan udpeges fra udvalgets midte eller det kan være andre personer, udvalget og 

formandskabet har tiltro til. Alle lakajer har mulighed for at deltage i rusudvalget på lige fod med udvalgets 

kal desuden diskutere beretningsweekenden, herunder hvilke 

personer der berettigede til at deltage, samt hvordan den overordnede vision for det at holde 
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Rusudvalgets arbejdsopgaver 

Rusudvalget får ansvaret for den overordnede p

rusvejlederne. Det er rusudvalget, der står for at arrangere og planlægge de forskellige arrangementer der 

skal afholdes i forbindelse med uddannelsen af rusvejledere, herunder de to russeminarer. Udvalget ka

enten selv stå for planlægningen af de forskellige arrangementer, eller uddelegere det til andre grupper. De 

har dog stadig ansvaret for, at alle arrangementer gennemføres på fornuftig vis. Rusudvalget har ansvaret 

for, at der er nogle gode rammer, som r

etisk. Således er det udvalgets opgave at udarbejde visioner og målsætninger for rusvejledningen og 

løbende tage disse op til revision. Formandskabet har pligt til at sikre, at rusvejledninge

vision tages op til diskussion i udvalget. Rusudvalget skal også bistå formandskabet i en del af de praktiske 

opgaver, de skal løse såsom at få udformet årets rusbog, bestille rusvejlednings t

rekrutteringsmateriale etc. For at sikre, at de praktiske og etiske overvejelser føres videre fra år til år, skal 

rusudvalget også have ansvaret for, at der sker en evaluering af rusvejledningen. Dette både i form af 

beretninger fra de ansvarlige lakajer og rusformandskabet, samt en e

opfattelse af rusvejledningen. Ligeledes skal rusudvalget bistå formandskabets i at lave aftaler vedrørende 

rusvejledningen med de forskellige instanser på RUC, så der sker en erfaringsoverførsel fra år til år.
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Rusudvalget får ansvaret for den overordnede planlægning af rusvejledningen og uddannelsen af 

rusvejlederne. Det er rusudvalget, der står for at arrangere og planlægge de forskellige arrangementer der 

skal afholdes i forbindelse med uddannelsen af rusvejledere, herunder de to russeminarer. Udvalget ka

enten selv stå for planlægningen af de forskellige arrangementer, eller uddelegere det til andre grupper. De 

har dog stadig ansvaret for, at alle arrangementer gennemføres på fornuftig vis. Rusudvalget har ansvaret 

for, at der er nogle gode rammer, som rusvejlederne kan arbejde indenfor. Dette gælder både praktisk og 

etisk. Således er det udvalgets opgave at udarbejde visioner og målsætninger for rusvejledningen og 

løbende tage disse op til revision. Formandskabet har pligt til at sikre, at rusvejledninge

vision tages op til diskussion i udvalget. Rusudvalget skal også bistå formandskabet i en del af de praktiske 

opgaver, de skal løse såsom at få udformet årets rusbog, bestille rusvejlednings t

or at sikre, at de praktiske og etiske overvejelser føres videre fra år til år, skal 

rusudvalget også have ansvaret for, at der sker en evaluering af rusvejledningen. Dette både i form af 

beretninger fra de ansvarlige lakajer og rusformandskabet, samt en evaluering de nye studerendes 

opfattelse af rusvejledningen. Ligeledes skal rusudvalget bistå formandskabets i at lave aftaler vedrørende 

rusvejledningen med de forskellige instanser på RUC, så der sker en erfaringsoverførsel fra år til år.

lanlægning af rusvejledningen og uddannelsen af 

rusvejlederne. Det er rusudvalget, der står for at arrangere og planlægge de forskellige arrangementer der 

skal afholdes i forbindelse med uddannelsen af rusvejledere, herunder de to russeminarer. Udvalget kan 

enten selv stå for planlægningen af de forskellige arrangementer, eller uddelegere det til andre grupper. De 

har dog stadig ansvaret for, at alle arrangementer gennemføres på fornuftig vis. Rusudvalget har ansvaret 

usvejlederne kan arbejde indenfor. Dette gælder både praktisk og 

etisk. Således er det udvalgets opgave at udarbejde visioner og målsætninger for rusvejledningen og 

løbende tage disse op til revision. Formandskabet har pligt til at sikre, at rusvejledningens målsætning og 

vision tages op til diskussion i udvalget. Rusudvalget skal også bistå formandskabet i en del af de praktiske 

opgaver, de skal løse såsom at få udformet årets rusbog, bestille rusvejlednings t-shirts, bestille 

or at sikre, at de praktiske og etiske overvejelser føres videre fra år til år, skal 

rusudvalget også have ansvaret for, at der sker en evaluering af rusvejledningen. Dette både i form af 

valuering de nye studerendes 

opfattelse af rusvejledningen. Ligeledes skal rusudvalget bistå formandskabets i at lave aftaler vedrørende 

rusvejledningen med de forskellige instanser på RUC, så der sker en erfaringsoverførsel fra år til år. 
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Bilag 3 – Budgetkorrektion

Vi har tidligere diskutere at lave en større budgetkorrektion eftersom vi får flere indtægter og har mange 

ideer til ting Studenterrådet kunne lave. Men da vi ikke har styr på vores indtægter fra festival og jeg 

stadigvæk kæmper med rus-økonomien, vil vi ikke lave en større budgetkorrektion. Vi vil dog gerne 

opjustere nogle poster og diskutere ansættelserne med jer.

Ud over at opjustere de driftsposter der var ved at løbe løbsk, har vi sammen med de ansatte prioriteter at 

forlænge både Laurids og Anettes stilling.  Vi har aftalt med Laurids at han er her indtil 6. oktober, hvor der 

er demonstration på Folketingets åbning.  Han kan dermed hjælpe med den landsdækkende kampagne og 

starten på valgkampen. Anette bliver året ud for at ops

Det betyder vi kommer til at til at bruge nogle flere penge på løn, men vi mener det er en god investering 

og at vi får meget for pengene. 

• Laurids 1 måned  

• Anrette 3,5 mdr.  

• Renteindtægter  

• DSF transport  

• Hjemmesiden  

• Forsikring  

• Licenser  

• Regnskabsassistance  

Indtægter og besparelser 

• Bestyrelseshonorar  

• Roskilde Festival  
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Budgetkorrektion generelt 

Vi har tidligere diskutere at lave en større budgetkorrektion eftersom vi får flere indtægter og har mange 

ideer til ting Studenterrådet kunne lave. Men da vi ikke har styr på vores indtægter fra festival og jeg 

økonomien, vil vi ikke lave en større budgetkorrektion. Vi vil dog gerne 

opjustere nogle poster og diskutere ansættelserne med jer. 

Ud over at opjustere de driftsposter der var ved at løbe løbsk, har vi sammen med de ansatte prioriteter at 

både Laurids og Anettes stilling.  Vi har aftalt med Laurids at han er her indtil 6. oktober, hvor der 

er demonstration på Folketingets åbning.  Han kan dermed hjælpe med den landsdækkende kampagne og 

starten på valgkampen. Anette bliver året ud for at opstarte basisorganisatorstillingen og køre en ny ind. 

Det betyder vi kommer til at til at bruge nogle flere penge på løn, men vi mener det er en god investering 

6.000 kr. 

21.000 kr. 

4.000 kr. mindre pga. bankskiftet 

3.000kr. Det var dyrt at sende så mange til Ålborg

12.500 kr. 

1.811 kr. 

5.700 kr. 

3.500 kr. 

30.000 kr. da Anders’ udbetaling er stoppet

115.000 kr.  

Vi har tidligere diskutere at lave en større budgetkorrektion eftersom vi får flere indtægter og har mange 

ideer til ting Studenterrådet kunne lave. Men da vi ikke har styr på vores indtægter fra festival og jeg 

økonomien, vil vi ikke lave en større budgetkorrektion. Vi vil dog gerne 

Ud over at opjustere de driftsposter der var ved at løbe løbsk, har vi sammen med de ansatte prioriteter at 

både Laurids og Anettes stilling.  Vi har aftalt med Laurids at han er her indtil 6. oktober, hvor der 

er demonstration på Folketingets åbning.  Han kan dermed hjælpe med den landsdækkende kampagne og 

tarte basisorganisatorstillingen og køre en ny ind. 

Det betyder vi kommer til at til at bruge nogle flere penge på løn, men vi mener det er en god investering 

3.000kr. Det var dyrt at sende så mange til Ålborg 

kr. da Anders’ udbetaling er stoppet 
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Bilag 4 – Budgetkorrektion AR

Vedr. fordeling af ekstra ressourcer tilført via kompensation for timeforbrug i Akademisk Råd

På sidste møde i Akademisk Råd vedtog man som bekendt,

timekompenseres 50 timer pr. semester pr. medlem. Dette vil i alt beløbe sig til 86.255 DKK som 

Studenterrådet inkasserer. Beløbet er beregnet ud fra Studenterundervisernes landsforbunds løntrin for 

studenterstudievejledere (172,51 DKK i timen) 

Det er Studenterrådets bestyrelse, som beslutter hvordan pengene skal fordeles i budgettet. Dog har 

medlemmerne af Akademisk Råd på sit sidste møde diskuteret, hvordan vi ser det hensigtsmæssigt og har 

følgende forslag, som vi vil bede bestyrelsen tage til overvejelse.

Vi har i år oplevet et behov for en opprioritering af kursusindsatsen for de indvalgte i Akademisk Råd 

forestiller os også, at det kan være hensigtsmæssigt at opkvalificere medlemmerne af 

Universitetsbestyrelsen, SR's bestyrelse, indvalgte i Studienævn og Institutråd. Vi foreslår derfor en pulje på 

30.000 DKK til kursusvirksomhed for indvalgte repræsentanter. 

Derudover står vi foran en valgkamp, hvor vi skal have indvalgt en række kandidater til poster i de styrende 

organer. Fordi valgkamp er en enestående mulighed for at få brandet Studenterrådet som organisation 

udadtil, og skabt arbejdsglæde og ejerskab inda

kan vi fx. give vores valgkampsmaterialer et boost. T

diskussion, men vi foreslår, at man lader valgkampsgruppen disponere over tilførslen af

I Akademisk Råd har vi alle arbejdet fra vores egen telefon og printer, og kommer i vid udstrækning til at 

blive ved med det frem imod funktionsperiodens slutning. Derfor foreslår vi en symbolsk kompensation for 

kontorhold på 500 DKK pr. medlem. 

Endeligt har vi indtil nu ikke haft konto at dække mødeforplejning for. Det foreslår vi, at vi har til de sidste 

møder. 

Kursusvirksomhed for repræsentanter
Ekstra midler til valgkampen  
Kompensation for kontorhold 
Mødeforplejning 
I alt 

Resterende beløb 
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Budgetkorrektion AR-midler 

Vedr. fordeling af ekstra ressourcer tilført via kompensation for timeforbrug i Akademisk Råd

På sidste møde i Akademisk Råd vedtog man som bekendt, at Studenterrådet på linje med VIP'erne skulle 

timekompenseres 50 timer pr. semester pr. medlem. Dette vil i alt beløbe sig til 86.255 DKK som 

Studenterrådet inkasserer. Beløbet er beregnet ud fra Studenterundervisernes landsforbunds løntrin for 

studievejledere (172,51 DKK i timen)  

Det er Studenterrådets bestyrelse, som beslutter hvordan pengene skal fordeles i budgettet. Dog har 

medlemmerne af Akademisk Råd på sit sidste møde diskuteret, hvordan vi ser det hensigtsmæssigt og har 

, som vi vil bede bestyrelsen tage til overvejelse. 

Vi har i år oplevet et behov for en opprioritering af kursusindsatsen for de indvalgte i Akademisk Råd 

forestiller os også, at det kan være hensigtsmæssigt at opkvalificere medlemmerne af 

sbestyrelsen, SR's bestyrelse, indvalgte i Studienævn og Institutråd. Vi foreslår derfor en pulje på 

30.000 DKK til kursusvirksomhed for indvalgte repræsentanter.  

Derudover står vi foran en valgkamp, hvor vi skal have indvalgt en række kandidater til poster i de styrende 

organer. Fordi valgkamp er en enestående mulighed for at få brandet Studenterrådet som organisation 

udadtil, og skabt arbejdsglæde og ejerskab indadtil, foreslår vi en tilførsel af midler til valgkampen. Dermed 

kan vi fx. give vores valgkampsmaterialer et boost. T-shirts, sweatshirts og diverse lir har været under 

diskussion, men vi foreslår, at man lader valgkampsgruppen disponere over tilførslen af

I Akademisk Råd har vi alle arbejdet fra vores egen telefon og printer, og kommer i vid udstrækning til at 

blive ved med det frem imod funktionsperiodens slutning. Derfor foreslår vi en symbolsk kompensation for 

kontorhold på 500 DKK pr. medlem.  

Endeligt har vi indtil nu ikke haft konto at dække mødeforplejning for. Det foreslår vi, at vi har til de sidste 
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Bilag 5 – Ud af krisen – ind i fremtiden

Den landsdækkende kampagne sammen med elevbevægelsen har ændret lidt fokus. Fagbevægelsen er 

kommet med og der ser nu ud til at være lagt i kakkelovnen til en stor

demonstration på Folketinget åbningsdag 6. oktober i 5 byer. I København bliver det på slotspladsen.  Der 

er oprettet et stort sekretariat hos 3F i København, hvor bl.a. Lærke er meget aktiv.

Kampagnen har skiftet navn fra ”Kvalitet Koster” til ”Ud af krisen 

I skrivende stund venter vi endnu på materialerne, men de skulle gerne være klar til at blive fyret af i løbet 

af ugen.  Der bliver lavet en række aktioner, især fra gymnasieelevernes side. På mandag laver flere 

Studenterråd en event, som det ville være fedt hvis vi kunne være med til. 

Indhold 

Der er tre overordnede paroler som står på de overordnede plakater og flyers. Desuden bliver der lav

materialer til de enkelte områder som knytter sig til en af hovedparolerne. Materialerne til universiteterne 

går fx under ”kvalitet i uddannelse”. De har underparolerne

- Mere feedback og vejledning

- 4 timer pr. uge er ikke undervisning

- Væk med aftenundervisning og overfyldte lokaler

De samlede paroler er:  

- Kvalitet i uddannelse 

o Renover folkeskolerne

o Max 28 på grundhold

o Nej til brugerbetaling

o Flere penge til videregående uddannelser

o Løsning på lærermanglen

- Praktikpladser til alle 

o Fuld uddannelsesgaranti 

o Nye bøger og værktøj

o Bekæmp 50 % frafald 

- Bekæmp ungdomsarbejdsløsheden 

o Ret til fulde dagpenge

o Ret til efteruddannelse og videreuddannelse

Renover skoler og ungdomsboliger 
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Den landsdækkende kampagne sammen med elevbevægelsen har ændret lidt fokus. Fagbevægelsen er 
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ind i fremtiden”. Se www.udafkrisen.dk. 
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Bilag 6 – Bestyrelsesseminar

Eftersendes onsdag aften 
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Bestyrelsesseminar 


