Oeconrådsmøde, mandag 11. januar 2010 kl. 16.15

Referat
Deltagere:

Karen Marie, Louise J., Claus B. Klaus, Palle, Christoffer, Andreas, Anders, Jan Bryla, Sara,
Katrine, Martin, Anton, Jeppe (bedre sent end aldrig), Kenneth

Fraværende: Charlotte, Chalotte, Maria, Rasmus

1. Referat fra sidste møde godkendt. Dagsorden godkendt.
2. Nyt fra formandskabet
 Kommentar om adgang til Oeconrådslokalet, hvem skal have adgang.
 Studenterdeltagelse i arbejdsmiljøundersøgelse. Vil gerne have folk fra kandidaten. Vi afventer
mere info.
 Dimission. Vi bestræber os på at finde en fast dato. Plejer at være i Maj. Folk afleverer d. 5
marts. Måske flyttes til april. Jan og Katrine vil gerne stå for det igen.
3. Studienævn
 På fredag er der konstituerende møde. Jan tager dispensationsudvalget. KM bliver
næstformand. Oeconrådet godkender, at SN-medlemmerne fordeler posterne internt.
 ”Power and influence”, forslag til nyt fag kommer måske igennem.
4. Struktur i Oeconrådet (udvalgstruktur)
 Formål: Gennemskuelighed og overskuelighed. Som udgangspunkt et forsøg.
 Der skal være en ansvarlig for hvert udvalg. Det er meningen at de menige medlemmer skal
kunne lægge deres kræfter i de enkelte udvalg der interesserer dem, uden at være bundet.
Den ansvarlige skal sørge for at udvalgene varetager der es opgaver, men deltager ellers på
lige fod i arbejdet i det enkelte udvalg. Det er muligt at melde sig ind i flere udvalg. Se også
senere.
 Sara spørger om det bliver et problem, at de udvalgsansvarlige står med et stort arbejde. Der
kan være ressourceknaphed af frivillige. Konklusionen bliver at det er en forsøgsordning. Hvis
der er nogle problemer ligger den i sidste ende på formandskabet.
 Gennemgang af udvalgene:
o Politisk udvalg tænkt som bredt catch-all udvalg. Holder styr på deltagere i de
forskellige yderpositioner Oeconrådet har. Den politiske linje bestemmes af
Oeconrådet overordnet.
o Informationsudvalgets arbejdsopgaver er præciseret i en forretningsgang fra det
gamle info-udvalg. Det nye står for at revidere arbejdsgangen og fremlægger på
næste møde, hvilke funktioner de kommer til at varetage
o Den ansvarlige skal fungere som tovholder. Vedkommende kalder til møde. Sørger
for at der er aktivitet i udvalget. Der meldes tilbage hvem der bliver valgt til
ansvarlig for udvalgene til semesterstart.
o Se fordeling af medlemmer i udvalgene i bilag 1
5. Events i foråret
 Fastsat dato for oplæg i marts: d.18 kl. 14.30-16.30. Foredrag om praktik i investeringsbanker
v. Finn.
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 Aktivitetsudvalget står for at informere om events (samarbejde m. info-udvalg) – se bilag 2
om arbejdsfordeling i forbindelse med oplæg og info til årgangene
6. Bestræbelser
 På Oeconrådets hjemmeside offentliggøres en række målsætninger, som Oeconrådet som
minimum skal bestræbe sig på at afholde hvert semester/år/måned
o Målsætning at der afholdes et arrangement pr. md. Arrangementudvalgets ansvar.
o Dimission og den gyldne pegepind.
o Karen Marie foreslår et festligt fællesarrangement for Oeconrådet.
7. Billeder til hjemmesiden
 Done  I ligner en million!
8. Evt.
 OBS! Husk! Tir d. 9 februar kl. 19.00. Hygge med de andre foreninger på Økonomi.
 Torsdag d. 11. februar medhjælpere i ØF’s fredagsbar. 10 har meldt sig, men der er plads til
flere!
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Bilag 1. Fordeling af medlemmer i udvalg
- Akitivitetsudvalget
Medlemmer: Jan Bryla, Christoffer, Palle, Claus B.
- Politisk udvalg
Medlemmer: Katrine, Christoffer, Klaus, Palle, Anton, Jeppe
- Studiestartsudvalg
Medlemmer: Karin, Christoffer, Palle, Louise, Klaus
- Informations- og IT-udvalg
Medlemmer: Katrine, Charlotte, Sara
- Evalueringsudvalg
Medlemmer: Klaus, Martin,
- Formandsskabet
Medlemmer: Louise, Karin og Karen Marie
OBS!!! Til de af jer, der ikke kunne deltage i mødet er der selvfølgelig stadig mulighed for at melde sig i et
udvalg!!! I må meget gerne melde tilbage med interesser inden næste møde!
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Bilag 2. Arbejdsgang i forbindelse med info til de studerende
Information i forbindelse med arrangementer (Budbringer-ordningen):
Arbejdsfordelingen er vedtaget på OR-møde i efteråret 2009
Budbringerne for de forskellige årgange er:
1. årgang (1. og 2. semester): Christoffer
2. årgang (3. og 4. semester): Casper
3. årgang (5. og 6. semester): Klaus
4. årgang (7. 0g 8. semester): Chalotte
Den arrangementsansvarlige sørger for
-

at lave materiale (plakater eller overheads) med relevante informationer omkring arrangementet
(brug evt. skabeloner, der er tilgængelige på computeren på kontoret på m-drevet)
at hænge plakater op på uni, hvis dette ønskes (brug evt. Oeconrådets tavle i gange ved
tvillingeauditorierne)
at sende materialet til de ansvarlige
OG tids nok til at budbringeren (og informationsudvalget) kan nå at "bringe budskabet ud"

Budbringeren sørger for
-

at viderebringe budskabet til den årgang som han/hun er ansvarlig for (i overensstemmelse med de
oplysninger, de har fået tilsendt)
at printe (eller hente) plakater el. lign
at finde en suppleant såfremt han/hun selv er forhindret i at reklamere for årgangen (det er altså
IKKE den arrangementsansvarliges opgave!!)

Informationsudvalget sørger for
-

at oprette arrangementet på facebooksiden og inviterer folk (i overensstemmelse med de
oplysninger, de har fået tilsendt)
at reklamere for arrangementet i ugebreve og månedsbreve

