Dagsorden, Konstituerende Oeconrådsmøde den 1. december 2014.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Mette
Referent: Martin
Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 10.11.14

2.
3. navnerunde
a. Mette, Nina, Christoffer, Mikkel, Marie, Ida, Pernille, Heidi, Tor, Nicolai, Adam, Martin, Line,
4.

Ingrid, Christian, Henrik, Morten, Louise, Jeppe, Martin, Kasper, Anders, Christoffer, Jonas
Nyt fra formandskabet

a. Indkøb af Roll-ups.
i. Tog lidt tid pga. logo rens. Men nu fået købt 2. Blev brugt i valgkampen
b. Årsberetning
i. Vedhæftet dagsorden. Tager det lige overordnet de vigtigste punkter igennem året

c.

samt opfordringer til den nye bestyrelse. Årsberetningen kan hentes på facebook
gruppen.
ii. Spørgsmål: Få studerende til udvekslingsarrangementet. Foreslår fremover hjælpe
ABC med at lave arrangementet.
Regnskab

i. Er at finde i det vedhæftede og kan findes på facebook gruppen. Delt op i tre
ii.

punkter; studenterpolitik, arrangementer, drift. Opfordring til også i fremtiden at søge
de puljer vi kan, da det er et rigtigt godt bidrag til arrangementerne.
Kommentarer:

1. DJØF¨s ansøgningsprocedure er blevet en del forenklet
2. Meget flot omsætningstal.
3. Dejligt med den gode opbakning fra formandsskabet i løbet af året i
søgningen af midler.

5. Politiske udvalg
a. Studienævnet: Opdatering vedr. dagsorden for SN-mødet den 5.11.14
i. Taget hul på kandidatstudieordningerne. Længere process, vender tilbage når der
foreligger noget konkret. Næste møde allerede besluttet bliver en time længere pga.
diskussion om et konkret forslag af hvordan bss skal organiseres (fylder meget på
dagsordenen). Ellers skal vurderer sommerkursus ”international management” og
diskuterer fremdriftsformens konsekvens for tidligere dumpede fag. Får besøg af
dem fra planlægningskontoret og håber der kan ruskes lidt op i dem i forhold til
eksamensplaner. Besøg af Allan Würtz (institutleder) og håber på at kunne forklare
ham problemstillingen i svigtende fagudbud og fagaflysninger.
Uddybende spørgsmål til den administrative omlægning.

ii.
iii. Opfordring til at gå ind på gruppen og tilføje til dokumentet ”rød alarm for økonomi

b.

udddannelsen”. Alle opfordres til at gå ind og tilføje deres synspunkter og
observationer for at vi kan opkvalificerer alle der skal tage debatten om fagudbud
mv.
iv. Spørgsmål til hvem der laver eksamensplanen. Ikke helt forstået og derfor de vil
have det op på studienævnsmødet. Det understreges at merc’erne ikke stilles før
oecon det er forskellige folk der laver planen.
DJØF: Opdatering efter DJØF repræsentantskabsvalg.

i. D. 12 november valg til repræsentantsskabet. Nicolai og Martin stillede op, Nina
motiverede til.
Spurgt til om vi kan skrive det i vidensbanken, omkring erfaring med valglisten

ii.
6. AU valget: Opdatering efter AU-valget
a. Fredsvalg til studeinævnet
b. Tor i akademisk råd
c. Begge studenterrådets kandidater
d. Valgprocent på 18,07% hvilket anses som udmærket.
e. Forslag om at vi kan bruge det som en platform til næste år at få forslag fra de studerende

7.

om hvad vi skal kæmpe for
f. Evaluering: Rigtig godt med spidskandidat besøgende. Efterspørgsel efter folderen
studenerrådet havde lavet, omkring valget. Koordinerer med andre så vi kan stå i sbygningen; og ellers gerne et mindre hjørne i S end at stå i M: trak ikke så mange stemmer
til.
Valg af valgprocedure og stemmetællere

a.
b.
c.
d.

11 medlemmer samt 2 suppleanter
Valgbare: oecon og soc studerende
Gennemgang af de formelle krav til valget jf. statutten
To stemmetællere valgt: Jonas og Heidi

8. Valg af formandskab
a. Formand
i. Nina motiverer for formandsposten.
ii. Ida opstilles til formandsposten.
1. Ida motiverer
iii. Stemmes om tillid; enstemmigt tillid. Ny oeconrådsformand for 2015: Ida Tølløse
b. Næstformand
i. Ida motivere for næstformandsposten
ii. Mikkel Munk opstilles
1. Mikkel motiverer
iii. Stemmes om tillid; enstemmigt tillid. Ny oeconrådsnæstformand for 2015: Mikkel
Munk

c. Kasserer
i. Mette motiverer for posten
ii. Marie Møller opstilles
1. Marie motiverer
iii. Stemmes om tillid, enstemmigt tillid. Ny Kasser for oeconrådet for 2015: Marie
9.

Møller
Valg af øvrige medlemmer

a. Fællesrådets mandatbærere (2 stk.)
i. Martin Duus og Christian Slaikjer:
ii. Stemmmer om tillid; enstemmigt tillid
b. Øvrige medlemmer
i. Et øvrigt medlem skal vælges. Pernille Højgaard Thøgersen opstiller og motiverer.
ii.

Enstemmigt tillid.
Valg af to suppleanter: Nina, Mette med enstemmigt tillid.

10. Nedsættelse af udvalg og ansvarlige herfor
a. Aktivitetsudvalget
i. Der motiveres for udvalget: nemt at være med, meget fleksibelt og sjovt at være
med bagved et arrangement

ii. 2-3 arrangementer pr. semester
iii. Udvalgsansvarlig og kontaktperson: Christian
iv. Asger, Nina (efterår), Martin D. Mette (efterår), Ingrid
b. Studiestartsudvalget
i. Udvalgsansvarlig og kontaktperson: Nina
ii. Kontaktperson: Martin D
iii. Heidi
c. Evalueringsudvalget
i. Udvalgsansvarlig og kontaktperson: Mikkel
ii. Martin D., Pernille, Louise, Christian,
d. IT- og informationsudvalget
i. Udvalgsansvarlig og kontaktperosn; Christian,
ii. Martin D.
e. Dimissionsudvalget
i. Udvalgsansvarlige og kontaktpersoner: Pernille, Marie,
11. Bladet ø konkurrence evaluering
a. Alt bliver skrevet i vidensbanken
b. Tre lektioner fra den ikke helt succesfulde konkurrence:
i. Pas på med at ligge det oveni andre arrangementer, hav online skabeloner der
virker og fremfor alt konkretiser hvad man vil have de studerende til at gøre.

12. Eventuelt

