
Dagsorden, Oeconrådsmøde, 
mandag den 29.9 2014

1. Valg af dirigent og referent

a. Dirigent: Mette

b. Referent: Lotte

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde den 8. September 2014

a. Godkendt

3. Nyt fra formandskabet

a. Statutændring: Statutten skal ændres som følge af DJØF’s omorganisering. Vi vil 

informere om ændringen. Afstemning vil finde sted på et senere tidspunkt. 

i. Udkastet er under bearbejdning.

ii. Vi laver det således, at der bliver et variabelt antal i OR, da vi ikke kan vide, hvor 

mange økonomi – og erhvervsøkonomistuderende der kommer ind i DJØF 

repræsentantskab. Vi laver det således, at der kan sidde 1-2 der er 

repræsentanter for DJØF.

iii. Det er ikke OR, der peger på nogle, der stiller op, det er studerende selv, der 

skal tage initiativ.

iv. Det skal formentligt godkendes til næste møde.

b. Opdatering efter møde med Allan vedr. rekrutteringssituationen 

i. Nina og Lance var til møde med Allan Würst.

Det er ikke mundet ud i en konkret ansættelse endnu.

De har dog ansat 2 Ph.D’er, som specialiserer sig i accounting. 

De mener ikke, at de kan gøre mere, end de gør på nuværende tidspunkt.

Omkring mødet: Lave en undersøgelse, der skal afdække hvad de studerende 

mener, omkring den faglige fagudviklingsproces efter vi er flyttet ned på 

Campus.

Kigge på organiseringen af Økonomi. Hvis vi får akkrediteringen baseret på 

nuværende struktur, så kan vi nok ikke gå ud og kræve en ændring, men dette 

vides ikke endnu.

Spekuleringer i, at hvis akkrediteringen ikke kommer, så skal der ske nogle 



stukturelle ændringer.

Hvad har det haft af betydningen, at vi har rykket væk ?

c. Roll-up: Vi skal have indkøbt roll-up(s). 

i. Nogle der skal stå for dette: Lotte

En med grafiske kompetencer – sætte det op 

d. Intern udvalgsarbejdsværktøj

i. GANTT-kort

4. Politiske udvalg

a. Studienævnet

i) Opdatering efter seneste møde, herunder  den fremtidige organisering, omhandlende 

en intern arbejdsgruppe som diskuterer denne organisering. 

Bidt mærke i emnet stress, som ligger over det acceptable niveau. Vi har fået alle 

kommentarerne, som de studerende har givet. 

SOC:

Fysiske miljø: mangel på studiepladser (grupper og læsepladser), booking af lokaler i 

ordentligt tid (nu er det efter midnat), koldt i S-bygningen og ikke en god bygning af 

studere i.Ift. booking er der blevet taget hånd om det.

Psykiske miljø: Frafaldet er et stort problem. 

OECON:

Fysiske: mangel på studiepladser (hver anden i hvert fald siger mangel på studiepladser).

Psykiske: er alt muligt blandet. 

Kommentarerne bliver ikke offentliggjort, men ret henvendelse til Adam og studienævn.

SOC-udvalg: første arrangement på onsdag. Dog er der allerede en del, der er droppet ud, 

kan vi allerede nu finde ud af, hvad grunden er til dette.

Gammelt computerlokale i stuen i H står tom.

ii) Dagsorden for Studienævnsmødet den 6. 10. 14, herunder

Studiemiljøundersøgelsen for Soc og Oecon

Undersøge for hvad enkelt studie hvad der er af mangler.

Studieleder Charlotte har lavet et udkast, hvor der bliver påpeget at flytningen har 

medført en større negativ ændring end positiv.

SOC og Oecon bliver mere set som business school end et samfundsfaglig falkultet.

Foreninger egnet for Oecon og SOC føler sig klemt af SL.

Ledighedsstatistik

Efter 1. kvartal er ledigheden højere og højere for hver enkel årgang, der kommer ud.

Efter 10-20 kvartaler ligger ledigheden nogenlunde stabil med landsgennemsnittet.



På BSS ligger det på nogenlunde landets niveau. Tendensen er den samme: de første 

kvartaler stiger ledigheden, specielt efter 5 kvartaler ligger vi under landsgennemsnittet.

Dagsorden til næste møde: et fag er blevet annulleret, som plejer lægge i foråret.

b. Akademisk råd

i) Dimensionering  af uddannelserne

Skære studiepladser vøk på de studier med relativ høj arbejdsløshed efter endt studie.

Vi vil formentlig ikke blive påvirket, men da kan påvirke andre uddannelser på BSS, kan 

det påvirke økonomien på vores uddannelser også. (kommunikation er en af del)

c. Fællesrådet

i) Opdatering efter mødet den 25. 9. 2014

Halvårs gennemgang af budget: de har kun brugt 10.000 af 55.000 som ligger i 

aktivitetspuljen.

Valgkampen:

Der skal søges om at få tilskud, det er ikke noget, der bliver delt automatisk ud. 

Fællesrådet har fået adgang til Studenterrådets officielle twitterkonto. 

North Side: Vi skal fortsat være frivillige mod en gratis billet. Vi støtter op.

Statutændringer skal sendes til Studenterrådet.

Ledigt mandat i fællesrådet. Hvad er fællesrådet?

Studenterrådets overordnede myndighed. 7 møder årligt som slutter af med en god øl. 

Holde ARTS i ørerne. 

d. Departmental Forum 

i) Opdatering efter mødet den 5. 9.2 014

Studiemiljøundersøgelsen: stress, 17 % har symptomer på stærk stress. Hvad kan det 

skyldes? Flytningen og der blev snakket om, om skiftet til BlackBoard. Vi kan ikke finde 

forelæsere, komme i kontakt med sekretærer. Der var også snak omkring, hvordan de der 

er en del af undersøgelsen vil definere stress.

Rapport omkring den faglige udviklingsproces efter rokeringen: De vil spørge professorer 

og personale, hvordan det skal ændre bagved. De er meget involveret i denne proces. 

Gruppen der skal skrive rapporten om hvordan det skal se ud, blev der brugt meget tid på,  

på mødet. Svend (dekanen) snakkede om, at der allerede er truffet en del beslutningen på 

den administrative del/struktur på Akademisk Råds møde. Lige nu er snakken på hvordan  

processen skal foregå, end hvordan det bliver organiseret. Pres på med, at de studerende 

skal involveres mere? 

e. DJØF



i) Omorganisering: Hvem har lyst til at stille op?

Ny struktur i DJØF repræsentantskab, dvs. hvordan de skal vælges bliver lavet om, så alle 

studerende kan stille op, dvs. der er valg d. 12. november og der skal stilles op inden 6. 

oktober. 

Hvad går det ud på?

Man er med til at godkende de strategiske retninger, bestyrelsen skal arbejde med og med  

til at vælge bestyrelsen. Man får en lidt bredere kontaktflade til de andre grupper. 

Erfaringsudveksle med lignende grupper. 1 gang årligt er der repræsentantskabsmøde i 

KBH. Derudover er der nogle stormøder, hvor man kan arbejde med nogle emner, som 

bestyrelsen udlægger. 

Åbenhed: god mulighed for indflydelse. Fokus på emner som også påvirker os, såsom 

studiepladser, studiemiljøundersøgelser osv. 

Hvis nogen har lyst, kan I melde jer til OR, som vil opstille jer. Vi skal nok sørge for, at det 

ikke bliver et problem at blive valgt ind, det vil OR gerne være med til at tage hånd om. 

Det er ikke den store arbejdsbyrde. 

5. Marco fra Studenterrådet vil bl.a. informere om et træningsforløb vedr. politisk arbejde og 

valgkamp. 

Kontakt information: marko@sr.au.dk

a. Universitetsvalget

Univalgskæmperne – 3 ben (værktøjer til at organisere folk, politisk strategisk 

kommunikation, (forholde sig kritisk til det politiske budskab- twitter, facebook)).

Forløbet:

6 undervisningsgange – værktøjsorienteret.

i. Den første her i weekenden

ii. 2 søndage (10-18) – sendes to OR

iii. 2 erfaringsudvekslingsaftener (18-20) 

Forgænger til lederskabsseminar til næste semester, som tæller 10 point.

b. Kalender

24. oktober: stress seminar (14-18)

20.-21. oktober: Billeder af dem, der stiller op til universitetsvalg.

c. Tilmelding

Tilmelding skal ske ASAP ift. weekenden.

Tilmelding til andre: onsdag i næste uge

6. Aktivitetsudvalget



a. Opdatering vedr. Tour de Forening

i. Danmarkstema – ansigtsmaling bliver der sørget for.

Praktisk information: 

Klargøring 13:30/14: Nicolai, Martin D., Heidi vil gerne komme før og rydde ud.

Oprydning: H-gangen er OR’s ansvar: Lance, Mette, Ida, Marie, Nicolai, Britt. 

Champagnebrus og filus, sæt halen på grisen konkurrence, Flip-cup 

konkurrence på gangen (5 personer).

ii. Hente is: Louis

iii. Fællesspisning er på egen regning, bliver lagt op internt.

b. Efterårets arrangementer

i. Forskerrunde d. 17.-19. november er vi indifferente imellem. Anders Kock er 

kontaktet som den eneste. Rune Vejlin kunne være et godt bud på en forelæser 

fra 1. semester og en både Soc og Oecon kender.

Tænke på vinklen, hvem er modtagerne? Få det meldt ud til forelæserne.

148 kr. som studerende for hele Adobe-pakken.

Studenterrådet har adgang på deres computere, og er også behjælpelige.

c. Forårets arrangementer

i. Planlægningen er gået i gang. Prøve at være på forkant.

7. Studiestartsudvalget

a. Introduktionsaften for de nye holdrepræsentanter den 9.10.14

8. Evalueringsudvalget

a. Forestående evalueringer

1. semester mandag d. 20. oktober

3. semester torsdag d. 23. oktober.

Diskuter brugen af WISEFLOW.

9. Månedsmøde med dekanen 

a. Opdatering efter mødet den 23. 9. 2014

i. 3 hovedspørgsmål

i) Akkreditering: svar 20. oktober mht. AMBA

ii) Skriftlig formulering omkring brugen af S-bygningen. 

iii) Accounting ansatte på vej: se længere oppe omkring møde med 

Allan Würst.

iv) Lokalebooking bliver centraliseret tilbage til 

administrationscentret/hovedområderne.

10. Bladet Ø 



a. Ny layouter er ansat – Lotte Rose 

11. Eventuelt


