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Dagsorden
1.
2.
3.
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Godkend referat
Valg af dirigent og referent
Nyt fra formandskab
Studienævn
Præsentation af udvalg og fordeling
Arrangementer i det nye semester
Bestræbelser i Oeconrådet
Billeder til hjemmesiden
Evt.

Tekst:
- NB husk billeder
- Læs igennem og vær klar med kommentarer
- Hvis du er forhindret meld evt tilbage til os
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Målet med struktur på Oeconrådet

Formål:
-

at skabe overskuelighed, engagement og ansvar
at skabe mere åbenhed omkring Oeconrådets arbejde både udadtil og internt
at sørge for alle ved hvad hinanden laver i Oeconrådet.
at give udvalgsmedlemmerne mulighed for at koncentrere sig om det de interesserer sig for i
Oeconrådet
at der bliver pålagt et specifikt ansvarsområde til de frivillige i udvalgene
at de udvalgsansvarlige kan drages til ansvar for at aktiviteterne udføres i overensstemmelse med
Oeconrådets ånd
Udnytte den viden andre medlemmer i udvalg har

Opbygning af udvalg
-

-

Der skal være mindst 1 deltager i hvert udvalg med stemmeret i Oeconrådet (således at Oeconrådets
forretningsgang bliver overholdt (se bilag)) – denne skal ikke nødvendigvis være udvalgsansvarlig!
Der skal være 1 udvalgsansvarlig, som har det overordnede ansvar for opgaverne i udvalget
Det skal være muligt at påskrive sig enkelte opgaver i udvalgene (fx skal det være muligt kun at
påskrive sig ansvaret for dimissionen i arrangementsudvalget uden at skulle stå for forskeroplæg
osv.)
De enkelte medlemmer kan godt være medlem af flere udvalg
Det er frivilligt at deltage i udvalgene og således ikke et krav, at man skal deltage for at være
medlem af Oeconrådet

Udvalg:
Alle udvalg kan og bør holde møder efter behov. Det er de udvalgsansvarlige der har ansvaret for dette.
-

Aktivitetsudvalg
Ansvarsområder: forskeroplæg/ foredrag ( ca. 1 pr. måned), Den Gyldne pegepind, Dimission

-

Politisk udvalg
Ansvarsområder: Studienævn, DJØF, DJØF Århus, Akademisk råd, Studenterrådet. Heri indebær det
at deltage i møder, sørge for at tage vigtige emner op på OR-møder og repræsentere OR’s
holdninger.

-

Studiestartsudvalg
Ansvarsområder: holdrepræsentanter, studiegruppeordningen, præsentation af OR i forbindelse med
studiestart (og ligeledes ved gymnasie-uddannelsesdage osv.)

-

Informations- og IT-udvalg
Ansvarsområder: Månedsbrev, facebook, hjemmeside, tavle v. tvillingeaud., skærme, se også plan
for informationsflow i OR (bilag)
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-

-

Evalueringsudvalg
Ansvarsområder: Holdrepræsentant evaluering (husk. 1. pr. semester), evalueringer fra instituttet
både midtvejs og afsluttende.
Formandsskabet
Ansvarsområder: Klumme til bladet Ø, mødeindkaldelser, regnskab/økonomi, kontakt til IFØ,
hjælpe til hvor nødvendigt.
Medlemmer: Karin, Karen Marie og Louise
Ansvarlig: Karen Marie
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