Oeconrådsmøde, tirsdag den 6. december kl. 16.15-18.00

Referat
Tilstede: Rikke, Lars, Karen Marie, Claus, Karin, Allan, Martin, Morten, Heidi, Mikkel, Søren, Christoffer,
Martin; Oskar, Jens, Mathilde, Lene, Sofie, Kathrine, Silas, Anne, Kirsten, Nanette, Morten, Ida.

1. Valg af dirigent, referent og stemmeoptæller
Dirigent: Karen Marie
Referent: Morten
Stemmetællere: Rikke og Claus
2. Godkendelse af dagsorden og referat
Til dagsordenen tilføjes:
Nyt pkt. 6: Valg af stemmeprocedure
Nyt pkt. 7.c: Valg af DJØF repræsentant
Referat: Punktet vedrørende aftaler med ØF skal omformuleres -> skriftlig aftale hver gang –
men indhold tilpasset gang for gang.
3. Nyt fra formandskab
a. Årsberetning
Klaus er i gang med at udarbejde årsberetning. Den kommer til at ligge på kontoret –
læs og ret den gerne igennem!
4. Godkendelse af regnskabet
OR startede året med betalingsstandsning – nu er der overskud på ca. 4100 kr. Vi mangler dog
regninger fra Matematisk Kantine på ca. 1000 kr.
Samlede indtægter i 2011 er ca. kr. 11.900 inkl. engangsbeløb for Studenterrådet i forbindelse
med betalingsstandsningen.
Regnskabet godkendes af Oeconrådet.
5. Politisk udvalg
a. Studienævnet
Fakultetsstipendium: SN diskuterede den fremtidige procedure for fordeling af
fakultetsstipendium. Konsensus var at fortætte den nuværende praksis hvor puljen
fordeles ligeligt blandt alle der udsendes. Der kan være en større pulje til efteråret eller
forår alt efter hvor mange der var afsted året før.
Studieprogram: Fremover skal der udarbejdes et studieprogram der skal underskrives af
en VIP’er, men ikke længere af studievejledning og faggruppeansvarlig. De studerende
skal selv rette der studieprogram til ved ændringer gennem Stads. Alle progressionskrav
programmeres bag Stads, så man sikre at alle opfylder kravene i den nye studieordning.
Drop-out rate: SN kiggede på frafaldsprocenter fordelt på køn. Der indhentes
sammenlignelige tal fra de andre uddannelser fra BSS.
Studieordninger: SN godkendte de endelige kandidatordninger for oecon. og soc. som
vil være gældende fra sommeren 2012
Fagbeskrivelser: SN godkendte en række fagbeskrivelse og sendte tre tilbage til
forelæsere.
b. Akademisk Råd
Siden sidst: Budget og strategi for BSS blev fremlagt – diskuteres yderligere på næste
møde.
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c. DJØF
DJØF giver også næste år økonomisk støtte.
Ny model: grundbeløb på 4700 kr. + beløb på baggrund af forhandlinger på 4000 kr. I alt
8700 kr. (Christoffer rundsender model og fordelingstal)
Forhandlingsbeløbet fastsættes hvert år.
d. AU-Valg
i. Resultat og evaluering
Resultater:
Karen Marie valgt til AU-bestyrelsen – Allan valgt til Akademisk
Råd – alle pladser i studienævnet gik til Oeconrådet  Alt er
gået som det skulle!
Det er lykkedes at få kommunikeret vigtigheden af at stemme
personligt på Karen Marie fremfor Oeconlisten.
Der takkes for opbakningen i Oeconrådet i forbindelse med
valget!
Evalueringer:
Mere værdi og oplysning i valgboden på ASB
Folk opfatter valgboden i samfundsfaglig kantine som en frikaffebar
Forslag: valg-lounge i forhistorisk el. lignende
Erfaringer tages med i SR
Formål med valgbod i samfundsfaglig kantine: Vi står der for at
undgå at folk stemmer Frit Forum – defensiv valgbod
Det fungerede godt at vi gik ned til 1. semester med computere
og kaffe
Vi skal overveje hvordan vi behandler internationale
heltidsstuderende bedre helt generelt! – fx når vi reklamerer for
oplæg på kandidatniveau, kunne det gøres på engelsk.
Dem der ikke har viden om valget troede at det var en stor bod
der var i samfundsfaglig kantine.
e. Nyt fra udvekslingsfronten (Klaus)
Økonomistuderende skal have adgang til udvekslingsaftaler fra det gamle ASB. Efter
længere tids arbejde har Klaus modtaget en mail fra Peder Østergaard hvoraf det
fremgår at de vil se på det i efteråret 2013.
Punktet blev taget med på SN-mødet -> Charlotte har taget problematikken videre til
Relsted og Allan W. Foreløbigt bliver det nok sådan at vi kan søge tomme pladser på
udvekslingsaftalerne.
Det indstilles at det nye formandskab tager problematikken videre!
6. Valg af stemmeprocedure ved konstituerende møder
Klaus opstiller som afgående formand to forslag for stemmeprocedure, som det siddende
Oeconråd skal tage stilling til:
Forslag 1: Alle tilstedeværende kan stemme
Forslag 2: Kun de siddende medlemmer kan stemme
Argumentation:
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Det lyder måske fair men man skal huske at forslag 2 er en beskyttelse mod kup
(sikkerhed i den afgående Oeconråd)
Det kan være svært at bryde en dårlig spiral ved forslag 2 – men omvendt afholdes
konstituerende møde efter AU-valget hvor medlemmer til SN og AR er valgt af de
studerende og selvskrevne medlemmer af OR
De sidende medlemmer stemmer: forslag 2 vedtages.
Konstituering
a. Valg af nyt formandskab
i. Formand
Klaus informerer om posten – sørge for Bladet Ø, repræsenterer OR udadtil,
overordnet tovholder på OR-aktiviteter, kontaktperson for instituttet mv.
Ida stiller op og giver motiverende tale – Ida giver gave til OR (kalender) ->
Valgt.
ii. Næstformand
Morten informerer om posten – sørger for praktiske sager og at formanden ”har
det godt”
Sofie stiller op og giver motiverende tale  valgt
iii. Kasserer
Rikke informerer – mest arbejde til sidst mht. regnskab, styre de økonomiske
forhold i OR.
Chrisoffer til op og giver motiverende tale  valgt.
b. Valg af ny mandatbærer i fællesrådet
Lars fortæller om opgaven – Repræsenterer OR’s holdning i fællesrådet, man får
masser af information og møder masser af andre studerende.
Nanette, Silas og Martin stiller op – der gives motiverende tale.
Der vælges et mandat samt en suppleant – suppleant er ikke automatisk medlem af OR.
Mandatbære: Martin
Suppleant: Nanette
c. Valg af DJØF-repræsentant
Christoffer beskriver opgaver – bl.a. Arbejde med valg af bestyrelse og
vedtægtsændringer.
Heidi, Martin & Christoffer stiller op –
Heidi er valg som repræsentant – Martin som suppleant.
d. Valg af evt. medlemmer
Selvskrevne:
Ida (SN+formand), Anne (SN), Nanette (SN), Christoffer (SN+kasserer),
Morten (SN), Allan (AR), Sofie (Næstformand), Martin (Fællesråd) & Heidi (DJØF)
Der skal vælges to medlemmer:
Følgende stiller op: Jens, Kirsten og Silas – der gives motiverende tale
Valgte medlemmer: Kirsten og Silas
Første suppleant: Jens
e. Fordeling af udvalgsposter til:
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i. Aktivitetsudvalg (min. 5 pers.)
Rikke fortæller om opgaver – arrangerer oplæg, case competitions mv.
Følgende melder sig til udvalget:
Martin S., Morten R., Mikkel, Jens, Mathilde, Kathrine, Silas, Anne og Kirsten
1. Case competition-udvalg
Udskydes til næste møde.
ii. IT- og informationsudvalg (min. 2. pers.)
Morten fortæller om opgaver – facebook og hjemmeside samt ad hoc
informationsopgaver
Følgende melder sig til udvalget:
Allan og Nanette
iii. Studiestartsudvalget (min. 4 pers.)
Nanette fortæller om opgaver – studiegruppeordning, holdrepræsentantordning
mv.
Følgende melder sig til udvalget:
Nanette, Silas, Martin D., Søren, Heidi
iv. Evalueringsudvalget (min. 4 personer)
Ida fortæller om opgaver – evalueringer af instruktorer og undervisere for 1., 2.
og 3. semester oecon. og soc. studerende
Følgende melder sig til udvalget:
Mathilde, Sofie, Anne, Kirsten, Nanette, Heidi

Bemærk:
Der skal i alt vælges 11 medlemmer.
Formandsskabet samt indvalgte i akademisk råd, fællesråd, DJØF og studienævn er
selvskrevne medlemmer.
Både aktive og medlemmer kan (og skal meget gerne) indgå i udvalg. Udvalgene er
grundlaget for at Oeconrådet kan opretholde sit aktivitetsniveau

7. EVT.
Formandens afskedsord: OR får stor indflydelse og ansvar i flytningen  det kræver arbejder
men det skal nok blive godt!
Ny computer: z-drev og skrivebord er flyttet over på den nye-> hvis der er andet skal det meldes
til terminalvagten inden en uge ellers bliver det slettet!
Nye kan få mere info om OR ved Karen Marie efter mødet
Allan beder om at OR giver en udtalelse til forslaget for ny statut i SR
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