Oeconrådsmøde, onsdag den 20. april kl. 16.15

Referat
Til stede: Klaus, Mathias, Rikke, Sofie, Marie, Allan, Ida, Claus, Morten, Lars, Nanette, Klaus, Christoffer,
Thomas, Anne (ASB Studenterforum), Karin.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Rikke
Referent: Morten
2. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden: OK
Referat: OK
3. Nyt fra formandskab
a. Oprydning på kontoret
Folk bedes rydde op efter sig selv og huske at vaske kopper op.
4. Oeconrådets profil og strategi
a. Task-force FUP
Vi skal have nedsat en gruppe der står for kommunikation og at holde møder med de rette
folk. Det drejer sig om at sikre at IfØ studerende får de bedste vilkår under de rammer
fusionen har skabt. Desuden skal de sikre Oeconrådet – og finde ud af hvad vi skal når vi er
flyttes. Vi vil gerne have flere med ind over for at aflaste Klaus og Morten.
Følgende er som udgangspunkt med: Christoffer, Nanette, Thomas, Sofie, Morten, Jesper,
Claus, Lars. Der vil snarest blive indkaldt til møde.
Folk må komme til når de har tid og lyst.
b. Statut-udvalg
Statutten skal revideres da den indeholder mangler i forhold til valgprocedurer og der skal
ændres i den pga. flytningen. Forslag skal være klar til første møde i efteråret hvorefter den
skal godkendes af medlemmerne på to efterfølgende Oeconrådsmøde. Følgende er med:
Allan, Klaus, Claus, Christoffer.
5. Politisk udvalg
a. Studienævnet
På sidste møde blev der diskuteret konsekvenserne af den faglige udviklingsproces.
Stemningen var vendt en del siden sidste møde. Der resulterede i at de studerende måtte
tage møder med Peder Ø. Og Bo S. Den første garanterede at studerende ikke skulle
pendle frem og tilbage mellem fuglsangsalle og universitetsparken. Men Bo sagde modsat at
det ikke kunne lade sig at holde hele undervisningen på fuglsangsalle med de store hold
hvor der samlæses mellem oecon og soc.
Ellers blev dumpeprocenten 1. semester for første semester diskuteret, men der kommer
yderligere statikker på næste møde. Desuden blev der kigget på de næste semestres
fagudbud.
b. Fællesrådet
Ny kampagne det næste år: Studieboliger – flere og billigere boliger.
Kursusudbuddet er ukendt – hvordan kan de profileres, hvordan kan de forbedres.
Problemet er at nogle tilbud kan udvande det politiske arbejde – OR mener at det er positivt
at Studenterrådet kommer ud til et bredt publikum. Kurserne kan bruges til at synliggøre
Studenterrådet.
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Northside Festival: Studenterrådet har en bar.
Rikke er ansat som kordinator for 17. juni festen. De har brug for bartenderer - Claus sender
en tråd ud som man kan melde sig til. Det er lønnet!
i. Studiemiljø Task Force: Skal sikre at studiemiljøet bevares efter FUP.
Studenterrådet har lavet en postkortkampagne som kører en uge, frem til den 13.
maj. Den 6. maj er der bod i kantinen – der skal være en fra hvert studie. Nanette
har brug for hjælp til at stå der – Nanette ligger en seddel på kontoret hvor man
gerne må melde sig til.
c. DJØF
Valg af nyt mandat efter Codan dag i august, hvor interesserede kan tage med og få et
indblik i hvad det er. Næste repræsentantskabsmøde er desuden først i slutningen af
efteråret.
6. Aktivitetsudvalget
a. Politisk debat
Debatten i næste uge er aflyst da ingen politikere ville komme pga. valgrygter. Vi håber at
kunne lave noget til efteråret hvis valget ligger der i søauditoriet.
b. DGP
Det kører efter planen. Alle der hjælper får festbillet, og dem der hjælper med oprydning
efter festen får fri bar. Christoffer sender doodle ud med dato for møde hvor vinderen af
DGP findes.
c. Dimission
Der kommer mail rundt efter påske med hvem der kan komme og hjælpe samt praktisk
information.
d. Arrangement i samarbejde med Karrierercentret
Profilarrangement i samarbejde med Karrierecentret og ØF den 4. maj i tvilligeauditoriet.
7. Informationsudvalget
a. Flere medlemmer
Der er brug for ekstra hænder - Lars hjælper med.
8. Erhvervsøkonomisk alumni forening
Claus står for at oprette foreningen sammen med Ida, Karin, Mie og Jesper. Den er klar til efterårets
dimission.
9. MCA
Studienævnsrepræsentanterne skal til møde med Peder Ove og Hans Frimor om problemerne med
faget. Følgende input kom frem på OR-mødet:
-

Han forbereder sig ikke til timerne – og siger det selv.

-

Han kan ikke regne opgaverne rigtigt.

-

Ikke ret mange der kommer til timerne evalueringer ikke retvisende

-

Vejledende løsninger han ligger ud er forkerte.

-

Remser op fra bogen bare med fejl – man bliver mere forvirret af at komme

-

Ustrukturerede undervisninger – specielt øvelser i auditorie fungerer ikke.

-

Kun svar ikke metode.

-

Overfladisk gennemgang af pensum
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-

Det virker som on han ikke tager det seriøs.

-

God på tomands hånd.

-

120 fulgte faget – 8 til sidste forelæsning

-

Faget er relevant – men folk falder fra.

-

Instruktoren kommer til at kører hele pensum når forelæseren ikke er bedre.

10. EVT.
Festudvalg: Morten og Ida arrangerer noget festhalløj i august/september

