Oeconrådsmøde, tirsdag 23. februar 2010 kl. 16.15

Referat
Tilstede: Charlotte, Chalotte, Sara, Martin, Christoffer, Anders, Jeppe, KM, Claus, Andreas, Maria, Karin,
Kathrine, Louise
Fraværende med afbud: Casper, Jan Bryla, Palle, Rasmus, Jesper
Fraværende uden afbud: Klaus, Anton
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt. Pkt. 5 Hjemmesiden udgår.
2. Valg af dirigent og referent
KM er dirigent, Louise er referent
3. Nyt fra formandskab

a. KM:
Tak for opbakning om til foreningsgangs-hygge. Enighed om at det var hyggeligt.
Børsbar: fedt at folk mødte op, men træls at folk tog hjem før oprydning, ØF var
glade for vores hjælp! Hjemmeside: Juhuu.
Djøf-Århus: ærgerligt at der ikke var nogen repræsentanter til stede. Fra nu af er
Christoffer
Flasker hvem fjerner: Claus!
Billeder: 2x Chalotte, Anders og Andreas
b. Procedure for afregning af kvitteringer
Der har manglet kvitteringer til det nuværende regnskab, derfor bliver der
fremover nye retningslinjer for dispositioner: 2 måder: lån af dankort mod udfyldelse af blanket, eller at man selv lægger ud, afleverer kvitteringer og får
pengene refunderet med det samme. Der bliver hængt en seddel op, hvor reglerne er præciseret.
4. Nyt fra udvalgene
a. Evalueringsudvalg
Klaus er ansvarlig. Martin. Midtvejsevaluering er i
b. Semesterstartsudvalg
Christoffer og Louise er ansvarlige. U-days er under kontrol. Vi har planlagt første møde om forberedelse til studiestarten.
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c. Aktivitetsudvalget – plan for forårssemesteret
Har ikke afholdt møde.
KM ser gerne at de overtager resten af
d. Informationsudvalget – arbejdsopgaver
Sara er ansvarlig. Vil gerne præcisere arbejdsopgaverne, så de ikke ender som skraldespand. Opridsning af arbejdsopgaver:
- Hjemmesiden (vil meget gerne uploade, men lav selv det i gerne vil have
uploadet)
- Facebook (samme procedure som hjemmesiden)
- Månedsbreve: sammenstykkes ud fra møder, men tager gerne ting med fra
udvalgene
- Opslagstavlen: Man opdaterer selv opslagstavlen. Aktivitetsudvalget hænger selv plakater op. Louise erobrer tavlen tilbage.
- Aftale møde omkring overlevering af hjemmesiden med Louise. Fremover
skal alt omkring hjemmesiden gå til informationsudvalget!!
- Skærme: (samme procedure som facebook og hjemmesiden): Anders foreslår at den skal bruges mere. De andre foreninger bruger den ikke, så
det er en nem måde at få opmærksomhed på. Fra nu af er der et fast
punkt på dagsordenen der hedder: forslag til skærme.
e. Politisk udvalg
Ansvarlig: Jeppe
Det præciseres at formandskabet også er med i politisk udvalg.
Akademisk råd: Akademisk råd er fraværende. Der har ikke været møde endnu
SR: Ikke til stede. Men der har været møde. Vi venter i spænding.
DJØF: Repræsentantskabsmøde bliver på norges-færgen, den nye organisation skal
vedtages på mødet. Kathrine og Klaus tager med på norges-færgen. Christoffer tager
med tager muligvis også med, men tager helt sikkert med til stormødet i marts. Vi tager
oeconrådets holdning op på et kommende møde, når vi ved noget mere.
Studienævn:
-

Studienævnsweekend: Sandbjerg Gods, super weekend. Både politisk påklædning og
oprustning af egne kompetencer i forhold til argumentation og præsentation, sidste
dag var vi sammen med studienævnene på de andre institutter og blev enige om at
lave et fællesråd. Problematikken med læsepladser i eksamensperioden bør tages
op i DJØF-Århus

-

Sidste møde: Nina Smith er kommet med og var meget obs på, at studienævnsændringerne skal foregå på den rette måde.

-

Næste møde: godkendelser af fagbeskrivelser
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-

Erhvervsøkonomiuddannelsen: Louise har snakket med Allan Würtz, der virker meget positiv. Würtz aftaler et møde med PBO, hvor vi (Würtz, Jesper Wulff og Louise)
præsenterer forslaget og vi håber at kunne få det på næste studienævnsmøde.
Maria mener, at der vil være modstand i forhold til matematik-faget. Det foreslås at
man evt. lægger matematik før NØ og statistik på 1. semester, således at statistik
bliver 10 ects på 2. semester og matematik bliver 5 ects på 1. semester.
Frafald af valgfrihed møder lidt modstand fra dem som følger uddannelsen nu, men
ses som en bjørnetjeneste for dem som har været igennem bacheloren (både på
Oecon og erhvervsøkonomiuddannelsen). Frafald af valgfrihed kan styrke den faglige profil overfor erhvervslivet efter endt uddannelse og der er masser af valgfrihed på kandidaten (sidefag og 30 ects – evt. 45 ects med rammeudvidelse).

5. Oeconforeningen (Kenneth)
Der har været bestyrrelsesmøde: Kenneth præsenterer 2. punkter
Vedr. dimmision: Folder uddeles sammen med invitation til Oeconkonference – hvor man får
konferencedelen gratis, man kan betale sig fra også at deltage i spisningen, spændende program.
Årets nyuddannede Oecon: nyt der indføres. Fra nu og indtil 1. juni kan der indstilles til prisen.
Alle der er færdige mellem 1. august 2009 og frem til 1. juni 2010 kan indstilles. Medstuderende eller undervisere kan indstille. Kriterier for udvælgelse: den studerende skal have gennemført studiet på normeret tid (det kan være lovligt med et halvt års forlængelse et eksempel
herpå er barsel). Man belønnes for at have gennemført på normeret tid og samtidig have lavet
noget ved siden af (fx frivilligt, ulønnet arbejde, generelle studieforbedringer osv.) Det har intet med karakterer at gøre. Man indstiller via Bibiana. Præmien er et pengebeløb.
6. Fagbeskrivelsen for bachelorprojektet Oecon
Når nogen går til vejledning får de at vide, at karakteren reflekterer hvor meget vejledning de
har modtaget – dette stemmer ikke overens med studieordningen/universitetsloven.
Oeconrådets holdning: Der bør lægge retningslinjer for professorerne. Det er ikke fair at der er
så stor forskel på hvor meget vejledning man må få.
Vi skal skabe en disciplinerende effekt via evaluering af vejledningsforløbene. Evalueringerne
kan skabe grundlag for klager. Vi skal påvise hvor problemerne er, så ledelsen ved hvor de skal
tage fat.
Vi vil gerne have nedsat et udvalg (indenfor politisk udvalg . Jeppe skriver rundt), der udarbejder et forslag til nogle retningslinjer for vejledning generelt.
7. Evt.
a. Bladet Ø i farver (Claus)
Klaus har på vegne af Bladet Ø undersøgt prisen på at få trygt bladet i farver – det er
meget dyrt! Juratryg kan ikke håndtere det. Et forslag er at få reklamer og finansiere
det den vej. En anden mulighed er at snakke med Kandestøberen og høre hvordan de
får udgivet i farver. Bladet Ø vil gerne have, at vi finder ud af om instituttet vil betale.
Hvor meget skal vi have fingrene i det? Vi vil gerne skabe ordentlige arbejdsbetingelser. Vi skal gå til instituttet og søge efter flere midler. Formansskabet går videre med
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det og taler også med Kandestøberen. Det er et forslag (for at få instituttets støtte), at
der laves en VIP- og TAP redaktion, som minimum skal der være et nyt og bedre layout.
OBS! Vi søger nye redaktører, så spred rygtet!! Det ligger på nettet!
b. Samarbejde med Unge Aktionærer (Claus)
Laver en masse fede oplæg (bl.a. på ASB)– de har adgang til fede oplægsholdere og kan
desuden hive folk nede fra ASB herop til foredrag. De vil gerne indgå samarbejde, da
det giver mulighed for at udvide deres kundegruppe, det eneste vi skal stille til rådighed er lokaler og få samlet deltagere. Arrangementerne bliver gratis. Oeconrådet synes
det er en god idé og aktivitetsudvalget skal tage teten fremadrettet! Hvis der er forslag
til oplægsholdere er de åbne overfor idéer.
c. Gaver til oplægsholdere (Claus)
Fyrfadsstage foreslås. Det er et forslag at vi køber både dyre og billige gaver, så vi kan
give forskellige ting til de forelæsere som evt. kommer flere gange.
Økonomien siger 150-200 til gaver pr. arrangement. Ca. 1000 kr. pr. semester. Vi køber
ind til max 1½ år. Vi mangler lagerplads. Vi skal lave et konkret prisforslag til PBO, så vi
kan få midlerne før vi køber. Aktivitetsudvalget kører videre med det.
d. Dimission (Andreas)
Det skal snart være. KM har rykket Jan og Kathrine. Vi skal have bestemt en dato. KM
sørger for at rykke Jan og hun oplyser os pr. mail en af de kommende dage.

