1. Valg af dirigent og referent
Nina er dirigent, Lance er referent.
2. Godkendelse af dagsorden og referat (konstituerende møde)
Godkendt uden kommentarer. Heidi synes det er flot.
3. Nyt fra formandskab
a. Dimission
CC vil gerne have dimission en gang om året. Nina og ida tager et møde med hende. De
tager
argumenterne fra diskussionen i facebook-gruppen. Argumentet om
udfasning er nok ikke gangbart, da det er nu, der skal spares.
Skal der kun være en om året, skal det være om efteråret, da det stemmer bedst overens med
fremdriftsreformen. Jf. dokumenter udsendt til studienævnet om fremdriftsreformen går man automatisk
igang med specialet, det semester hvor man burde det.
Vi forsøger i første omgang at gøre det omkostningsneutralt, om ikke andet indtil fremdriftsreformen
træder i kraft. Der er mest opbakning til det.
Vi kontakter Oeconforeningen og forsøger at få opbakning til at have dimission to gange om året.
To forslag
- Brugerbetaling af en eller anden art
- Skære ned på forplejningen.
- Lade ØF sælge drikkevarer
Formandsskabet går videre med det.
b. Aktivitetsudvalget
Der sættes gang i aktivitetsudvalget i uge 5/6. Formandsskabet vil gerne være med.
c. Andet
Der tages billeder til Oeconrådsmødet i uge 7.
d. Fremdriftsreformen
Formandsskabet foreslår en selvstændig artikel i Bladet Ø om fremdriftsreformen.
4. Politisk udvalg
a. Studienævnet
- Møde om soc: Dan (Phd) er sat på som fokusperson for Soc’erne. Heidi og Dan har været ude
og snakke med årgangene. Der holdes et møde i februar med deltagelse af Dan og Jesper Wulff. Adam
opfordrer til at alle soc-årgange inviteres til februar-mødet.
Der holdes også et (mere) fagligt arrangement i April med et indhold, der ikke er helt fastlagt endnu.
Der overvejes en mentor-ordning for soc for at holde fast i flere.
- Der er nedsat en arbejdsgruppe i områdestudienævnet, hvor Mathias deltager. Arbejdsgruppen skal
kigge på mulighederne for at komme i praktik når fremdriftsreformen træder i kraft.

- På næste studienævnsmøde er følgende på dagsordenen
- Opdatering om fremdriftsreformen, og hvem der bliver ramt. Nye
bachelorstuderende
indskrevet i 2014 bliver ramt. Den træder i kraft for alle i 2015. Man skal
tilmeldes 60 ects om året, hvilket giver mulighed for summer school. Man bliver automatisk tilmeldt til
fag, der ikke er bestået i en termin, den næste termin de bliver udbudt - hvilket betyder at man kan
skulle have 40 ects den termin.
Vi bliver muligvis ikke ramt så hårdt, da der i mange af vores fag står “anbefalede forudsætninger”.
Specialet skal ikke nødvendigvis være det sidste; der åbnes for dispensationer, hvis der er er dumpet
fag. Dette er lidt som følge af, at man automatisk tilmeldes specialet.
Heidi ser det potentielt som en mulighed for, at man kan tage i praktik på 9. semester, da man så vil
kunne bruge begge somre.
- Besparelser. Det gamle studienævn var oppe at snakke med allan i december. Vi fik lavet en
liste med forslag i samarbejde med ABC. Det blev besluttet at alt blev sendt videre i systemet. De fleste
forslag er taget seriøst; blandt andet har Peder Østergaard besluttet at alle eksamener skal være 10
ECTS, medmindre der er en meget god grund til at de ikke er det.
- Forslag til ændringer i Soc-studienordningen. De overvejes for at stoppe den tendens, der har
været til at folk dropper ud. Gennemføres de, kommer der lidt mere valgfrihed. Man kan vælge nogle af
de mere matematiske fag fra, sådan som det ser ud nu. Den er dog stadig mere matematisk end den
helt gamle.
b. Besparelser
- Lance uploader referat af departmental forum, hvor der er en beskrivelse af Allan’s plan.
- Normeringer på fag, der ikke oprettes sættes op til 15.
- VIP’erne er ramt på midler til konferencer etc., frokostordninger. Phd’erne har fået at vide at de
skal undervise så meget de kan det næste år eller halvandet. De bliver dermed også ramt ret hårdt.
- Vi får lov at beholde specialepladserne. De bliver dog flyttet fra trøjborg og ind på IKT’s
nuværende pladser.

5. Eventuelt
Akkreditering: Nina og Rasmus har meldt sig til at deltage i en rapport til EQUIZ-akkrediteringen. De
skal til møde 6. februar.

