Oeconrådsmøde, tirsdag den 1. november kl. 16.15

Referat
Tilstede: Klaus, Thomas, Sofie, Per, Rikke, Ida, Lene, Martin, Morten R., Silas, Nanette, Morten, Kirsten,
Karin, Lars, Allan, Heidi, Karen Marie, Claus & Katrine.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Klaus
Referent: Morten
2. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden: Jf. pkt. 6 tilføjes Sydbank arrangement
Referat: OK
3. Nyt fra formandskab
a. Brug af OR-kontoret og dens faciliteter
Husk at der er bemyndigelse til smide folk ud hvis der skal laves Oeconrådsarbejde på
kontoret og de øvrige tilstedeværende ikke gør dette.
Terminalvagterne har henvendt sig sfa. vores print-forbrug. Derfor præciserer
formandskabet at print er KUN for Oeconrådets aktive – ikke for studiekammerater!
Hvis alle med adgang til kontoret forlader lokalet (dvs. at der ikke er aktive fra
Oeconrådet) skal personer der ”venner af Oeconrådet” også ud.
b. Lokaler på Fuglsangsallé
Studenterrådet vil agere paraplyorganisation for de studenterforeninger, der skal flytte
sfa. FUP. Morten har snakket med styrelsen omkring Oeconrådets behov mht. stort
kontor samt mødelokale for foreninger.
c. Støttelister & budskaber
Pga. deadlines fra Studenterrådet var vi nød til at beslutte det over mail.
Formandsskabet er stillet op med Lars og Nanette som stillere. Budskaberne er som
følger:
- Vi kæmper for oecon. og soc. uddannelsernes selvstændighed
- Vi kæmper for flere og bedre gruppepladser
- Vi kæmper for at dit studiemiljø bevares efter flytningerne
4. Politisk udvalg
a. Studienævnet
Charlotte har brugt penge fra studiemiljøpuljen til kursus (den reflekterende studerende)
for alle førsteårsstuderende. Rambøll Management står for kurset. OR skal kun sørge
for lokaler.
IMSQE-uddannelsen: Studienævnet diskuterede hvorledes vi kunne tilbyde
elitestuderende et bevis på deres særlige kvalifikationer. Da det ikke kan komme med
på eksamensbeviset, så laves der et tillæg, hvor der fremgår at den pågældende
studerende har taget IMSQE, samt hvilke ph.d. fag og summer schools vedkommende
har været på. Instituttet kan ikke tvinge IMSQE-studerende på summer school, da
uddannelsen allerede er 120 ECTS, men de kan betinge udleveringen af det ekstra
bevis på IMSQE-uddannelsen på at den studerende har været på summer school.
Undervisning i ferie: Det blev diskuteret, hvordan praksis skulle være. Det er fortsat op til
forelæserne, men en obligatorisk opgave skal kunne løses udenom helligdage
Eksamen i december – retningslinjerne blev diskuteret og det fremgår af næste udgave
af bladet Ø. Det blev besluttet at fortsætte den nuværende praksis, som indebærer, at

Oeconrådsmøde, tirsdag den 1. november kl. 16.15

eksamener ikke kan flyttes. Undtagelsesvis kan mundtlige eksamener dog flyttes, hvis
følgende to betingelser er opfyldt:
1. Den studerende skal indgive en dispensationsansøgning til Studienævnet, der
vurderer, i hvert enkelt tilfælde, om der forelægger en særlig omstændighed der
retfærdiggør at eksamen skal flyttes.
2. Faglæren skal være villig til at flytte eksamenen.
Det er altså nødvendigt for den studerende at få godkendt både punkt 1 og 2, for at det
er muligt at få flyttet sin mundtlige eksamen.
Der er ikke kommet dagsorden for næste møde, så hvis der mangles input sendes der
mails rundt.
b. Fællesrådet
Husk: www.stem-sr.dk
Folk på støttelisten skal huske at have taget billede.
9. november kl. 16 bliver universitets vedtægter gået igennem – interesserede kan
komme.
Der nedsættes et kantineudvalg – der skal findes nogle studerende hertil.
Kantinelederen finder VIP’ere og TAP’ere. Arrangementer, menu, priser, åbningstider,
tilbud og nye tiltag skal diskuteres i udvalget. Det er ikke meningen at festforeningerne
skal sidde i udvalget. 1 repræsentant fra OR (Karin tager den), Statsrådet, Jurrådet.
c. Akademisk Råd
Sidste møde blev aflyst pga. manglende punkter til dagsordenen
i. Studerende i AR
Vi går fra 25% af medlemmerne til 20% af medlemmerne, da det nu beregnes af
antal VIP og TAP – SR kæmper videre for at dette ikke sker.
ii. Listeforbund
Der er 5 pladser – Klaus og Allan har holdt møde med Statsrådet, Psykrådet og
Alternative jurister om at indgå listeforbund, hvilket der var konsensus om på
mødet.
Kompromiset er at vi hver stiller en liste op og indgår i listeforbund. Det indstilles
fra OR-formanden at OR støtter indgåelse af listeforbund: Ingen indsigelser.
d. AU-Valg
Der kan ikke blive stillet folk til rådighed fra Jura – vi holder valgbod med statskundskab
og økonomi. Derfor skal vi bruge nogle frivillige til at stå i valgbod – min. 2 fra økonomi
hele tiden. Der bliver lagt en seddel på kontoret, hvor folk kan skrive sig på – der skal
uddeles kaffe og kondomer.
Allan forespørger at OR giver flere penge – der er afsat kr. 2500 til valgkampen som
Karen Marie må disponerer over.
Karen Marie: plakater kommer op i næste uge. Pt. er fokus på facebook – alle bedes like
og dele KM’s side på facebook, da det er en effektiv måde at kommunikere på.
HUSK: Det er vigtigt at opfordre de studerende til at stemme direkte på Karen Marie i
stedet for på Oeconlisten.
5. Task-force FUP – jf. Bilag
Det diskuteres igen, hvorledes fremtiden for Bladet Ø skal være.
Det skal undersøges om vi kan få penge fra instituttet til at fortsætte bladet efter flytningen. Men
der er en bekymring for at bladet ikke har samme layoutmæssige kvalitet som Commerciel.
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Antallet af potentielle læsere bliver øget så dermed kunne et større budget også søges – Ida og
Klaus går videre med det.
6. Aktivitetsudvalget
a. Sydbank arrangement
Arrangement sammen med ØF den 30. november – der skal bruges folk til at hjælpe
med at sætte op/ rydde op. Begrænset antal pladser til spisning – ikke til foredrag.
Spisning fordeles efter anciennitet på studiet – Morten sender mail rundt så folk kan
skrive til ham hvis de kan hjælpe.
b. Dimission
Dimission på lørdag – fest efterfølgende i mødelokalet.
c. Oeconaften
Afholdes den 15. november – der er søgt penge og de er bevilget fra DJØF – Husk at
reklamere på kandidat fag.
7. EØ-netværk
Intet nyt
8. Studiestartsudvalget
Intet nyt
9. Evalueringsudvalg
Evalueringsudvalget har fået lidt kritik for overlevering af evalueringer – vidensbanken opdateres
kraftigt af Ida og Kathrine så det ikke sker igen.
10. EVT.
Folk skal huske at melde ind, hvad de har til dagsordenen gerne en uge før – forslag: der sættes
tidsramme på møderne og punkterne.
Husk julefrokost den 12. november kl. 18 – der kommer gruppe på facebook med
kontooplysninger, invitation m.v.
Søndag den 13. november mangler Karen Marie statister til video – tag fat i Karen Marie hvis i er
interesseret.

