Oeconrådsmøde, onsdag den 11. maj kl. 16.15

Referat
Klaus, Lars, Rikke, Linh, Nanette, Christian, Louis, Marie, Sofie, Morten, Christoffer, Jesper, Sif, Ida, Allan.
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Rikke
Referent: Morten
2. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden: OK
Referat: OK
3. Nyt fra formandskab
a. Nyt mailsystem
Claus er ved at sætte et nyt mailsystem op så vi går over til google mail da dette har en
række fordele. Vi får mulighed for at lave individuelle mailadresser, dele dokumenter og emaile i grupper. Desuden kan vi gå på hjemmefra. Claus vil sende en mail rundt med
vejledning og link når domæneskiftet er på plads.
b. Økonomi (tilskud)
Vi har fået tilskud fra instituttet og DJØF så nu er der igen penge på kontoen. Bidraget fra
DJØF er mindre end tidligere mens instituttet giver lidt ekstra.
4. Politisk udvalg
a. Studienævnet
i. MCA
Jesper og Lene har holdt møde med Hans Frimor og Peter Ove Christensen
omkring de problemstillinger vi diskuterede på sidste OR møde. Konklusionen på
mødet blev at de ville tage en alvors snak med forelæseren i faget og følge op på
undervisningen til efteråret.
ii. Kandidatstudieordninger
Studienævnet har nedsat et udvalg der skal komme med et bud på nye
studieordninger for både oecon. og soc. Jesper og Morten repræsenterer de
studerende. Bilaget til dagsorden viser deres bud på en model. Følgende
kommentarer blev givet:
P-fag: Flere kræver at man arbejder to sammen, hvilket gør det svære at
opfylde kravet for at skrive speciale sammen. Der er en stor arbejdsbyrde
sammenlignet med antal ECTS point. Der er få udbudt i makro.
Man skal overveje om antallet af point der skal tages ved det økonomiske
studienævn skal ændres ved sammenlægningen og hvordan kravet skal være
for at tage fag under de to studienævn på det nye institut
Der efterlyses en tidsfrist for hvornår den rene erhvervsøkonomi kandidat kan
udbydes
Man kunne overveje at kræve 25 i stedet for 20 point rekvireret af det
økonomiske studienævn for erhvervsøkonomi med sidefag
Derivatives er måske for svært matematisk
b. Akademisk råd
Der er nedsat en arbejdsgruppe vedrørende strukturen for Akademiske Råd på det nye AU.
Bibliotekerne vil de ikke røre ved – men udlevering skal være placeret ved de studerende
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Hylleberg mener at AACSB akkreditering nemmere at få end EQUIZ så den vil han gå efter i
første omgang
c. Fællesrådet
Der blev diskuteret den kommende boligkampagne.
Mødeevalueringen resulterede i debat om mødeformen der pt. er meget workshop baseret
hvor styrelsen arbejder med resultatet heraf, hvorfor man ikke altid finder ud af hvad udbyttet
af møderne bliver
Der skal laves ny statut hen over sommeren
Ikke flere møder før sommerferien
d. DJØF
Der er ikke sket andet end det der står i den rundsendte mail.
Der oprettes en vinklub for DJØF studerende
SAS kursus blev desværre lukket for tilmelding med det samme – hvis evalueringen viser at
det var godt kommer der et nyt til efteråret. OR kunne eventuelt arrangerer et kursus i
samarbejde med DJØF
Christoffer tager til bestyrelsesmøde på mandag.
5. Task Force FUP
a. Oeconrådets strategi og fremtidige virke
Der er afholdt et indledende møde i udvalget. Der blev diskuteret en mere detaljeret struktur
af Oeconrådet således at flere får et ansvar, men for mindre områder. Eksempelvis opdeling
af aktivitetsudvalg.
Flere typer af OR-folk – medlemmer, ansvarlige, aktive – der er stor forskel i hvor meget
arbejde den enkelte ligger i OR. Vi skal gerne have mere udjævning af arbejdsbyrden og folk
skal udadtil også kunne se forskellen.
Politisk udvalg skal måske til at holde selvstændige møder og have en ansvarlig
Der blev diskuteret hvordan OR skal være på det nye institut – der vil komme en konkret
udmelding til et OR-møde hvor udvalgets forslag skal diskuteres.
Der indkaldes snart til nyt møde hvor alle interesserede er velkomne.
6. Aktivitetsudvalget
a. Grillarrangement for udvekslingsstuderende
Claus vil gerne arrangere det sammen med en-to personer – Allan og Linh melder sig
Sidste år var der succes med at reklamere i deres rusuge.
Der opfordres til at alle fra OR møder op til arrangementet så vi også kan hygge lidt efter
sommerferien
b. Ny struktur
Christoffer har lavet et forslag til hvordan aktivitetsudvalget kan opdeles i flere undergrupper
efter mødet i task force FUP.
Tanken er at der skal sidde 2-3 personer i hvert udvalg med en ansvarlig. Der er ikke kun
folk i aktivitets udvalget der skal sidde i de små underudvalg med alle i OR. Man kan deltage
i flere.
Vi prøvede noget lignende i sidste semester i aktivitetsudvalget og det fungerede rigtig godt.
Eventuel andre: EØ og Oecon aften
Tanken er at det implementeres fra næste semester. Følgende blev diskuteret:
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Det kræver at folk arrangerer sig mere
Vi skal passe på at aktivitetsudvalget ikke bliver for dominerende i forhold til
Oeconrådets øvrige arbejde
Det kan gøre det lettere at få folk i gang i aktivitetsudvalget
Det kan gøre det nemmere at komme ind i OR
Det blev vedtaget at foretage opdelingen og formandskabet vil sammen med Christoffer
fremlægge den endelige model.
c. Brainstorming til efterårsarrangementer
Michael Stæhr foredrag sammen med ØF
Politisk debat hvis der kommer valg
Valgforsker – hvorfor blev valget som det gjorde
Søren Gade (Mathias kender ham så det kunne vi udnytte)
Fremtidsforsker
Stig Hillerbrand & Anders Drejer – nye ledelsesprincipper & innovation
Claus Thrane – innovation
Michael Svarre – familieøkonomi og social status
Business fight night i samarbejde med Studenterhus Århus – kan evt. afholdes kun for 1.
semesters studerende
Case competition + oplægsarrangement – Vestas, Arla
Ideer kan sendes til Christoffer på christofferchristensen24@gmail.com
d. Evaluering på DGP & dimission
Det var lidt svært at få hjælpere til dimissionen selvom datoen var meldt ud tidligt derfor
bedes folk sætte krys i kalenderen lørdag i november hvor efterårets dimission finder sted
Maden var for dårlig – det var ikke særlig smart at der var bestilt buffetmad.
Underligt at ØF sidder og spiser i mødelokalet mens OR serverede og skulle byde
velkommen – det er en fest for ØF medlemmer.
Hvis det ikke er anderledes næste gang skal vi ikke være med, eller også skal vi selv sørge
for at arrangerer det hele omkring middagen fordi alt det der ikke var godt falder tilbage på
Oeconrådet, da det mere lignede et OR arrangement end et ØF arrangement.
I aftalen med ØF kunne folk fra OR få fri bar mod at de hjalp med oprydningen. De folk fra
OR der benyttede sig af dette klagede i midlertidig over at det primært var dem der måtte
rydde op uden videre hjælp fra ØF.
Det blev diskuteret om vi skulle overveje at flytte dimissionen til anden lørdag i
maj/november så vi undgår sammenfald med J-dag og revyfest – omvendt er det rart at
have det overstået og det giver sammenhold at have en weekend med OR arrangementer.
Dimissionen bliver ikke flyttet til november da musik er reserveret og datoen er sendt rundt til
kandidater der gerne ville vente med dimission til efteråret. Derfor blev konklusionen at vi
tager det op igen i forbindelse med planlægning af næste forårsdimission
Skal eventuelt bestille kaffe til dimissionen.
7. Studiestartsudvalget
Udvalget skal afleverer indlæg til ruspjecen (senest 20. maj) – hvad er formålet med dette indlæg?
Rekruttering eller oplysning?
Det skal være mere spiselig og spændende – salgstale.
Skal have fokus på hvad russerne kan forstå og huske
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Passe på at indtrykket ikke bliver for farverigt
Der blev diskuteret alternative møder at oplyse omkring foreninger på IFØ. Man kunne afholde en
foreningsbar til en fredagsbar hvor studerende kan spørge de forskellige foreninger hvad de laver –
ca. en måned efter studiestart. Måske en aften kun for russere i stedet for en fredagsbar senere på
semestret. Dette skulle være i stedet for den foreningsaften der ligger i rusugen.
Studiestartsudvalget vil gå videre og snakke med de øvrige foreninger på IFØ og russekretærerne
om dette.
Udvalget arbejder desuden med nye præsentationer.
8. Erhvervsøkonomisk alumne forening & EØ netværk
Der er lagt en køreplan for oprettelsen og der er søgt ved SR og IfØ
Opfordring til at der holdes liv i netværket ved eksempelvis at lave et arrangement for mentorer og
studerende.
9. EVT.
Der må gerne komme flere farver på plakaterne – det er blevet meget billigere efter at vi får trykt hos
Studenterrådet
HUSK AT OPDATERE VIDENSBANKEN! Alle der har været på et arrangement eller i udvalg skal
have opdateret vidensbanken med de erfaringer der er gjort i løbet af semesteret. Det er meget
vigtigt for at sikre vidensdelingen!
Husk at vaske kopper op!

