Oeconrådsmøde, onsdag 27. oktober 2010 kl. 16.15

Referat
Deltagere: Louise, Christoffer, Mathias, Ida, Rikke, Camilla, Morten, Karin (kommer senere), Klaus, Claus,
Kathrine (kommer senere), Per, Marie, Camilla,
Fraværende: Karen Marie, Martin, Palle

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt
2. Valg af dirigent og referent
Klaus, Louise
3. Nyt fra formandskab
a. Update fra Karin – regnskabet (Karin)
5200,b. Konstituerende møde (Louise)
Overvej om I har lyst til at stille op til forskellige poster internt i OR. Formand, næstformand,
kasserer.
c. Julefrokost (Louise)
Vi bestiller udefra. Rikke og Ida arrangerer. Louise sender invitation.
4. Nyt fra udvalgene
a. Politisk udvalg:
i. Studienævn:
1. Næste møde:
Fagudbudsplaner – kommer til at ligge op kontoret, kig på dem og kom med
indvendinger inden mødet som sidder på mandag.
2. Opstillingsmøde + debatmøde (Louise)
Kl. 16-18 Bygning 1325 lokale 140
Vi starter med debatmøde!
3. Nye studieordninger – update+debat aften (Klaus)
Se ovenfor
ii. Studenterrådet
1. Per i styrelsen
Fællesrådet er samlende organ for alle fagråd på Århus Universitet.
Styrelsen er dem, der står for den daglige drift. Pers opgave er bl.a. at
sørge for at de studerende kommer til at vide mere om, hvad fællesrådet er.
Dagsorden til næste møde sendes ud så de der har lyst kan deltage.
2. Valg (Louise, Claus)
Til forskel fra de andre år stiller Frit Forum, Konservative og liberale
studerende op mode Fællesrådet. Normalvis har fællesrådet 2 kandidater –
det vil vi gerne have igen.
iii. FUP (Klaus, Claus)
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Møde med dekanen x 2. dekanen opdaterer os løbende om det der foregår i
processen.
Første møde: Der er nedsat udvalg (11-13) med forskellige opgaver – de skal
undersøge hvad det optimale er i forhold til sammenlægningen (fx phd udvalg der
skal undersøge hvordan phd programmerne skal køres fremover osv.).
Andet møde: Studienævn: universitetsloven har nogle generelle bestemmelser der
skal overholdes, men dekanen har en mere spændende idé: studienævn skal
forblive på institutterne, disse lokale studienævn skal kaldes –
fagstudienævn/fagudvalg. Desuden skal der være ét stort studienævn. Kompetencer
skal deles ud blandt disse:Dispensation og meritsager skal i det store studienævn
for at undgå silotænkning. Fagstudienævnene skal beholde de kompetencer de har
på nuværende tidspunkt bortset fra disp.sager og meritsager – de får dog mulighed
for at komme med anbefalinger til dispensationssagerne. I det store studienævn vil
der sidde en række embedsmænd, der ser disp.sagerne igennem for at undgå silotænkning, så overordnet set er der ikke den store ændring i den nuværende
arbejdsproces, den endelige beslutningskompetence mht. disp.sager ligge bare
længere oppe nu.
Der skal være mulighed for at ”købe fag” fra hinandens institutter. Hvis et institut er
”storleverandør” af fag til et andet institut skal ”køberen” have en plads i
studienævnet på det pågældende fagstudienævn, for på denne måde at kunne
komme med evalueringer fra det pågældende institut.
10. december skal hvert fakultet på universitetet aflevere en rapport, der beskriver
hvordan de har forestillet sig at de skal indrette sig i den kommende
sammenlægningsproces. Vi er langt længere i denne proces end de andre
fakulteter.
Andre idéer: centraliseret studievejledning.
Vi kender ikke datoen for fastlægning af institutstruktur, men det bliver snart. Lige nu
ser det ud som om at Økonomi og ASB bliver delt ud på 6-8 institutter.
Næste møde er 16. november, alle er velkomne. Klaus sender mailen ud til alle.
iv. DJØF (Christoffer)
Vi har 1 repræsentant i Djøfs repræsentantskab. De godkender alt det
forretningsudvalget (FU) bestemmer. Der er 30 pladser i alt. I århus har vi 9-11
pladser i alt (1 på IFØ, 2 på jura, 1 på statskundskab og resten fra Djøf netværket i
Århus). Vi skal have valgt repræsentant. Christoffer sidder der nu og ønsker at blive
siddende. Christoffer laver en mail med beskrivelse af posten og der vil blive valg til
posten på mandag når der er valg til SN og AR poster.
Der er ligeledes 3 poster ledige i FU, som det er frit for alle at søge. Se Christoffers
mail om arbejdsopgaver.
v. Evalueringsudvalg (Klaus)
1. Midtvejsevaluering
Evaluering for 1. semester fredag kl. 12.
Der er problemer med at få folk fra 3. semester til at møde op – skal vi
fortsætte med at holde dem?
Vi skal overveje om der skal være mulighed for at melde sig som
holdrepræsentant senere – er det de rette kandidater vi får når de melder
sig i rusugen?
b. Aktivitetsudvalget:
i. Vestas Case (Morten)
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Kristina Rissom måtte desværre melde fra. Arrangementet var en succes. Gode
oplæg! Og Morten og KM har allerede skrevet til deltagerne for at booke dem til et
kommende arrangement med lignende tema. Deltagere 30-40, der også gav udtryk
for stor tilfredshed med indholdet.
Der mangler stadig 3 hold til casecompetition: 2 til finance og 1 til strategi.
Årgangsansvarlige går ud på forelæsninger i denne uge og meddeler om
casecompetition, opstillingsmøde og debatmøde! Palle, KM og Klaus står for 7 og 9
semester. Christoffer står for 1. og 3. semester
ii. Oeconaften
Mange deltagere. Lokationen var gal – det skal ikke være et klasseværelse.
Driftsøkonom dukkede ikke op. Kenneth Lykke kom i stedet for, selvom han er
nationaløkonom. Gode profiler. Nogle brokkede sig over, at der ingen kvinder var!
Det skal huskes til næste år!!!
iii. Dimission update (Louise)
6. november kl. 11.30: Hvem deltager: Klaus, Claus (kommer senere), Ida (kommer
senere), Rikke, Kathrine, Mathias, Marie (senere), Karen Marie
5. Evt.

