
Referat, Oeconrådsmøde, 
mandag den 10.11.2014

1. Valg af dirigent og referent

Mette er valgt som dirigent, Ida er valgt som referent. 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde den 27.10.2014. 

Dagsorden og referat godkendt. 

3. Studenterrådet: De to spidskandidater kommer på besøg og giver en opdatering.

De to spidskandidater er Sarah (Statskundskab 9. Semester) og Andreas (Filosofi 7 – Har haft 

tilvalg på Erhvervsøkonomi). 

Andreas har siddet i bestyrelsen det seneste år sammen med Heidi Klokker. De har det sidste år 

arbejdet med økonomien, herunder fyringer og det særdeles store underskud. De har arbejdet 

for at uddannelseskvaliteten ikke bliver forringet i den forbindelse. De har desuden arbejdet 

med eksterne forskningsbevillinger, idet man har ønsket at forskerne har undervist således at 

de studerende har adgang til den nyeste forskning, hvilket sikrer et højt vidensniveau. 

Sarah og Andreas går til valg på følgende: 1. Universitetsdemokrati og lokal medbestemmelse – 

Man har tidligere truffet en masse beslutninger øverst i hierarkiet, men Sarah og Andreas 

arbejder for at beslutningerne træffes under medbestemmelse af de som berøres af de givne 

ændringer/beslutninger. 2. Forskningsbaseret undervisning – for det første dækker 

bevillingerne ikke administrationsomkostninger ved eksterne bevillinger, hvilket fritager 

forskerne fra at skulle undervise. Det betyder, at de studerende ikke bliver bekendt med den 

nyeste forskning. Sarah og Andres vil desuden arbejde for at det er forskere, og ikke eksterne 

undervisere, som i fremtiden skal undervise. De vil arbejde for en større interaktion mellem 

forskere og studerende – De skal kunne møde hinanden på campus.

På sr.au.dk/valg kan man læse mere om de to spidskandidater og de punkter de går til valg på. 

4. Nyt fra formandskabet

a. Statutændring: 2. Behandling. 

1. Behandling blevet foretaget til mødet den 27.10.2014. Vi skal nu foretage 2. 

Behandling. Vi henviser til referatet fra seneste møde den 27.10.2014, hvor der 

redegøres for statutændringen. 

Statutændringen vedtages. 
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b. Valgkamp: 

Vi har valgt at samarbejde med ABC omkring en valgbod ved univalget. Vi står der i 

perioden den 24.-27. november fra 10-14. Vi har søgt midler sammen med ABC, således 

at vi kan servere kaffe alle dage samt æbleskiver et par af dagene. Der vil blive opstillet 

computere så folk kan stemme. De skal hentes ved informationen om morgenen af dem 

som har de første vagter (10-12) – Informationer herom følger. Vil foregå i S de fleste 

dage, én dag er det undtaget og vil foregå i M. 

Nina fortæller nu om, hvad man kan stemme til og hvorfor det er vigtigt: 

Der er valg på akademisk råd (dekanens rådgivende organ), og det er vigtigt og 

Oecon/soc bliver hørt – Tor (3. Semester soc) stiller op. 

Der er valg til Studienævnet. OR har opstillet en liste – På denne er Adam, Mikkel, 

Martin Thyesgaard, Henriette og Ida. Der er ingen modkandidater og dermed fredsvalg. 

Vi har desuden opstillet en række støttelistekandidater til universitetsbestyrelsen – 

Lotte, Jonas, Heidi og Martin Duus. Alle deres stemmer går direkte til Sarah og Andreas.

De der stiller op til Studienævnet og Akademisk Råd vil komme forbi til nogle 

forelæsninger og fortælle om hvorfor det er så vigtigt at stemme. 

c. Julefrokost. 

Afholdes den 12. December – Sidste frist for tilmelding er den 5. Alle er velkomne – Nye 

som gamle aktive i OR! 

d. Information vedr. det konstituerende møde den 1.12. 2014. 

Vores næste møde er konstituerende møde den 1.12. 2014 klokken 16.15. 

Vi skal finde medlemmer til Fællesrådet, Formand, Næstformand og kasserer. 

Derudover skal udvalgene (Aktivitetsudvalget, Evalueringsudvalget, 

Studiestartsudvalget og IT-udvalget) besættes. De dimissionsansvarlige skal ligeledes 

findes. 

e. Opdatering af vidensbank og gantt kort 

Formandskabet har opdateret vidensbanken, som er tilgængelig på Dropbox. 

Derudover har formandskabet lavet et udkast til de tidligere omtalte GANTT kort, og 

det er målet, at disse skal implementeres næste år. 

5. Skrumpet fagudbud

a. Skrumpet fagudbud: Skal der gribes ind og i så fald hvordan? 

Fagudbuddet skrumper fortsat– Det har mange opdaget, når de har skulle tilmelde sig 

fag den seneste uge. Eksempelvis er der ingen accountingfag i foråret. Det skyldes at 

mange af de som tidligere har forelæst i accounting er smuttet. Vi forestiller os desuden 
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at problemet skyldes at Oecon/Soc og Merc nu hører til på samme adresse. Problemet 

er dog at Merc fagene kun overføres som 4000 og ikke 5000 fag.

Man bør dog også være obs på, at man ikke nødvendigvis behøver stræbe efter et stort 

fagubud da man i så fald også risikerer at de enkelte fag ikke udbydes som følge af 

manglende tilmeldinger.

Studienævnet tager allerede hånd om problemet, men spørgsmålet er om vi skal slå 

”rød alarm” i de andre organer hvor vi er præsenteret? Det foreslås at man tager det op 

i Departmental Forum for at forbedre forskningsmiljøet samt evt. at understøtte dette 

af en underskriftindsamling. Martin Duus opfordrer folk til at blive efter dette møde og 

danne sig et overblik over, hvilke fag det drejer sig om.  

Konsekvensen af ovenstående er bl.a. at man kan ikke planlægge sit studieprogram, og 

det er især et problem i forhold til fremdriftsreformen.  

6. Politiske udvalg

a. Studienævnet: 

1. Kandidatstudieordning: SN har gået den igennem for efteråret, og det vil blive 

diskuteret på Studienævnsmødet på torsdag. 

2. Augustkurser: Der kommer umiddelbart fem fag til august, altså sommerkurser. Det 

drejer sig om de to 4000 fag ”Trading in Financial Markets” og ”Dynamics of 

Organizations and International HRM”, de to 6000 fag ”Economic modeling and 

inference” og ”Advanced corporate Finance” og ét fag uden graduering ”Employee 

Dynamics and Performance”. 

b. Områdestudienævnet: 

Information fra Peder Østergaard (Prodekan); Han fortalte at vi har fået Equis 

akkrediteringen som gælder for tre år. Den er givet på baggrund af, at man bliver bedre 

til at samarbejde på tværs mht. undervisningen og forskerne. Der lægges desuden op til 

mere internationalisering, hvilket skal gøre det nemmere at komme på udveksling. 

Dimensionering: Der er kommet optagelsesbegrænsninger på en række uddannelse, 

men dette rammer ikke os, idet arbejdsløsheden indenfor vores felt er så lav. 

Businesskommunikation rammes dog, hvilket vil koste i alt 20 mio. kroner. De får hjælp 

fra os. Indfasningen sker indtil 2020. 

Det er blevet muligt at ændre navne på uddannelser osv. Således at vi evt. vil have 

mulighed for på et tidspunkt på at ændre navnet på ”Erhvervsøkonomi med tilvalg” 

UDEN at miste akkrediteringen. 
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c. Akademisk Råd: Man vil splitte de større institutter op og dele ind i mindre grupper / 

fagområder. Der er dog stadig nogen tvivl om, hvordan dette præcist vil komme til at 

foregå. Der kommer et udkast i løbet af denne uge. 

7. Aktivitetsudvalget

a. Dimission: Evaluering af dimission den 1.11.2014.  

Maden: Ikke super lækkert og det var ikke så ”tapas agtigt” som forventet.

Der undersøges derfor hvordan mulighederne er for at bestille mad ved Matematisk 

Kantine til foråret.  Alternativt skal man købe maden ved SL ligesom sidste forår – I så 

fald skal man dog gøre det klart for de deltagende, at der er tale om tapas og ikke noget 

egentligt måltid. Det diskuteres også om man i stedet bør flytte dimissionen én time 

frem, således at der i højere grad lægges op til at der serveres frokost fremfor en 

”eftermiddagssnack”.

Teknik: HUSK – Til næste år skal der stå en sammen med formanden ved elektronikken!

Fest? Skal vi holde en fest bagefter? Der har de seneste semestre været en tendens til at 

flere medlemmer af /aktive i OR ikke selv deltager i denne fest. Det skal overvejes før vi 

hiver hjælpere udefra ind. 

Det foreslås at vi opretter en ny mail der kan anvendes til dimission (og evt.  også 

evalueringerne).

b. Fremtidige arrangementer: 

Forskerrunden er på torsdag den 18.11 klokken 16.15. Det falder sammen med to 

andre arrangementer (KØN og FACCA) – Vi opfordrer derfor folk til at bruge den 

fælleskalender. Formandskabet sender en opfordrende mail ud til de øvrige foreninger 

herom. 

Forårets arrangementer: Lene Espersen kommer den 21. September 2015. 

Lasse Heje kommer forhåbentligt til maj 2015.

8. Evalueringsudvalget

a. Opdatering efter evalueringer med 1. og 3. Semester. 

Vi har holdt evalueringer, hvilket er gået rigtig fint. Der var problemer med det ene fag, 

men udvalget har taget kontakt til Charlotte Christiansen samt forelæsere og 

instruktorer i det givne fag.

9. Månedsmøde med dekanen 

a. Opdatering efter mødet den 29. 10. 2014

Rejseleagter for BSS vil ikke længere være tilgængelige, hvis man rejser som freemover. 

10. Kantineudvalget
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a. Opdatering efter mødet den 5. 10. 2014

Der er blevet nedsat et kantineudvalg som skal behandle hvorvidt SL skal forblive 

forpagtere af kantinen i S bygningen. Nicholaj og Britt, som sidder i dette udvalg, er ikke 

til stede på mødet – Vi opfordrer dem til at give en opdatering på facebook! 

11. Bladet Ø

a. Vi har søgt en ny redaktør, da Louise stopper efter næstkommende blad. 

Ansøgningsfristen er udløbet og vi har desværre ikke modtaget nogen ansøgninger. Vi 

vil ikke opslå stillingen igen med det samme. Vi opfordrer derfor folk til at tænke over, 

hvor vidt de kender nogen som kunne tænke sig at varetage jobbet, ligesom Bladet Ø 

meget gerne modtager forslag til artikler. 

Det besluttes på mødet at vi afholder en konkurrence igennem Bladet Ø, hvor folk kan 

komme med forslag til fremtidige artikler i Bladet – De bedste forslag vil blive belønnet 

med præmier. Martin Duus er tovholder.  

12. Eventuelt

a. Husk der er valg til DJØF onsdag den 12. november! Vi mødes 15.40 foran S. Mødet 

forventes at vare én time.

b. Fællesrådsmøde torsdag i næste uge klokken 19.00. 
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