Oeconrådsmøde, onsdag den 16. februar 2011 kl. 16.15

Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden: OK
Referat: OK
2. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Klaus
Referent: Morten
3. Nyt fra formandskab
a. Print ved studenterrådet
Print skal fremover ske ved Studenterrådet, meget billigere end Juratryk. Der kommer senere computer
derovre med login til print.
b. Tilskud
Pt. betalingsstandsning derfor har vi søgt Studenterrådet, DJØF og instituttet om tilskud.
På ASB gives tilskud på kr. 50.000 (ca. det samme pr. studerende som os); statskundskab og psykologi får
tilskud til kommunikationssekretær – Formandsskabet vil undersøge nærmere hvilke muligheder vi har.
Aktivitetsudvalget skal være opmærksomt på aktivitetspulje fra DJØF.
c. Bladet Ø
Martin har sagt op som layoutansvarlig. Søger efter en ny.
d. Årgangsansvarlige
2. semester: Rikke og Allan
4. semester: Ida og Christoffer
6. semester: Lars og Morten
8. semester: Klaus og Kathrine
10. semester: Claus
e. Karrierecenter
Christoffer, Nanette og Klaus var der nede før jul. Det endte med et møde om hvordan samarbejdet kunne
være. Særligt erhvervsøkonomer mangler et perspektiv på deres uddannelse og arbejdsliv. Karrierecentret
kan hjælpe med at skrive CV, ansøgninger, udfører personlighedstests og laver desuden en masse events.
Vi har givet tilsagn om at vi gerne vil hjælpe dem med at gøre reklame for deres events for at gøre de
studerende på IFØ opmærksomme på at vi har adgang til karrierecentret, dens muligheder og events.
4. Medlem af Aarhus Universitets bestyrelse Maria Juhler Larsen
Maria er desværre syg.
Per gør opmærksom på fagrådsseminar torsdag den 24. februar, se mere på facebook på Studenterrådets
gruppe.
5. Arrangement for udvekslingsstuderende
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Arrangementet består af en gang indendørs minigolf og kommer til at foregå torsdag den 24. februar.
Invitationer er sendt ud både til nuværende og nye udvekslingsstuderende samt deres mentorer. Instituttet
betaler for arrangementet. Fra Oeconrådet deltager Klaus, Rikke, Ida og Karin. Efter arrangementet tages
der videre på bar såfremt der er opbakning hertil.
6. Nyt fra udvalgene
a. Politisk udvalg
i. Studienævnet
Studieordninger for sidefag blev vedtaget sidste gang. Arbejder pt. med teksten til studieordningerne og
fagbeskrivelserne hertil. Udkast til beskrivelse af fag til studieordningen kommer til at ligge på kontoret, man
må meget gerne læse dem igennem og give inputs, da disse beskrivelser skal inkorporeres i
studieordningsteksten.
Mikroøkonomi: De studerende i studienævnet vil gerne have nogle holdninger til om mikroøkonomi skal
sammenkøres mellem erhvervsøkonomer og økonomer eller ej da denne debat skal tages på næste
studienævnsmøde. Der er kommet et udkast fra faggruppen til en samlet fagbeskrivelse med udgangspunkt i
BSc’er men den er meget vag i argumentationen.
Indholdet af mikroøkonomi behøver ikke at være det samme, da de forskellige områder inden for
faget har forskellig relevans alt efter om man er BSc eller BA studerende – eksempelvis er principalagent teori meget relevant for erhvervsøkonomer mens generel ligevægtsteori har knap så stor
betydning
De studerende på de to uddannelser kommer med forskelligt matematikniveau.
Vi skal ikke have et mikrofag på samme måde som statskundskab  der er bekymring for at
niveauet ikke fastholdes.
Det er vigtigt at udbyttet af mikroøkonomi for de to uddannelser såfremt de deles giver samme
udgangspunkt for den videre undervisning indenfor driftsøkonomi.
Det er for nærrigt at man ikke tilpasser et mikrofag til erhvervsøkonomerne alene af økonomiske
grunde, da der med de nye ordninger er en højere grad af samkøring mellem uddannelserne.
Mest optimalt for begge uddannelser at der laves to forskellige mikrofag der tilpasses den enkelte
uddannelse.
Det er meget vigtigt at der ikke skabes et billede af at det er det samme fag på to forskellige
niveauer (A og B hold), hvorfor navnene og indholdet af fagene skal være forskellige.
ii. Fællesrådet
Fællesrådsmøde sidste torsdag, med stort fremmøde fra Oeconrådet. Der var ikke så meget nyt på mødet
men der blev afholdt en workshop om sammenlægningen og fagråd. Studenterrådet har desuden lavet
undersøgelse omkring de studerendes, vip’ernes og tap’ernes indflydelse i den faglige udviklingsproces.
Claus er blevet spurgt af Styrelsen om han ville stille op som dirigent, hvilket han vil sige ja til.
Per gør opmærksom på at der stadig er brug for kræfter til at arrangere Danmarks største fredagsbar,
henvendelse til event@sr.dk såfremt dette kunne have interesse
iii. Akademisk råd
Der blev orienteret om ny bestyrelsesformand. Pr. 3. februar skulle den administrative organisering være på
plads. Der skal nu ansættes prodekaner mens institutledere ansættes pr. 1. maj. Arbejder pt. med 4
forskellige scenarier for bibliotekssammenlægning. Tap’ere og vip’ere var utilfredse da rektoratet havde
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skrevet det modsatte af indstillingen til høringssvar om universitetsloven – har slettet ordet medbestemmelse
i loven, og i stedet for brugt medindflydelse.
iv. Dekanmøde
To niveauer af studienævn: 1 for hvert institut (ca.) og 1 på hovedniveau (fakultetsniveau) - en studerende
og formanden for institutstudienævnet.
Hylleberg havde været på akkrediteringsseminar i USA, han var positiv stemt overfor EQUIS, hvorfor der kan
komme ændringer på sigt. Næste møde den 15. marts
v. DJØF
Valg til bestyrelse sidste weekend i marts, Christoffer overvejer at tage imod valg, får han pladsen har vi en
plads ledig i repræsentantskabet. Christoffer orienterer om sin beslutning pr. mail. Der opfordres til at man
overvejer om man kunne have interesse i pladsen i repræsentantskabet.
b. Aktivitetsudvalget
i. Arrangementer foråret 2011
Infomøde den 22. marts kl. 16.15 i 036/1325 om mentorordning for erhvervsøkonomer. EØ aften afholdes
som afrunding på opstartsforløbet i uge 14 (afhængig af hvornår der skal vælges sidefag)
DGP: 6. maj (revyaften), der skal holdes et indledende møde med ØF (Morten og Christoffer). Alle bedes
sætte kryds i kalenderen
Dimission: 7. maj (Rikke, Ida og Morten). Alle bedes sætte kryds i kalenderen.
Foredrag:
Marts: Nina Smith – kvindeforskning
April: Dale T. Mortensen eller Kim Christensen
Maj: cand.merc & cand.oecon arrangement i samarbejde med karrierecentret + evt. Michael
Stæhr.
ii. Aftale med ØF
Der er uklarhed om den eksisterende gentleman agreement mellem ØF og Oeconrådet. Nogle mener at
Oeconrådet står for foredrag med interne personer, men har ikke virksomhedspræsentationer, mens andre
mener at det er faglige foredrag (både interne og eksterne personer) Oeconrådet tager sig af mens
virksomhedspræsentationer er ØF’s domæne. OR har lagt op til samarbejde. ØF vil gerne have en stærkere
faglig profil. Vi bør tage et møde med ØF for at få klarlagt hvordan retningslinjerne skal være – begge
foreninger er afhængige af hinanden og interesserede i hinandens eksistens. Morten og Klaus tager et møde
med formandsskabet i ØF.
7. Valg af mandat til Fællesråd
Formelt skete der en fejl ved det konstituerende møde da Claus ikke blev medlem af Oeconrådet på trods af
hans mandat i Fællesrådet. Derfor bliver Kathrine efter aftale udskiftet som medlem af Oeconrådet med
Claus. Efter det konstituerende fællesrådsmøde overgår medlemspladsen i Oeconrådet til den repræsentant
der vælges for Oeconrådet til at overtage Claus’ mandat i Fællesrådet.
Bliver der valg om mandatpladsen er det de 9 medlemmer der er stemmeberettiget med henvisning til
statutten, afstemningen er begæret at ske skriftlig.
Claus orienterer om opbygningen og ansvar ved mandatet – man repræsenterer Oeconrådets holdning ikke
ens personlige.
Lars er den eneste der opstiller, hvorfor han vælges ved fredsvalg. Lars giver en motivation for hans
opstilling.

Oeconrådsmøde, onsdag den 16. februar 2011 kl. 16.15

8. EVT.
Rikke opfordre til kageordning da Oeconrådet pt. ingen penge har og således at opgaven går på skift. Der
var ingen indvendinger her imod så Rikke laver en liste.
OR møde den 30. marts flyttes pga. studietur. Morten sender dato rundt.

