Oeconrådsmøde, tirsdag den 11. oktober kl. 16.15

Referat
Tilstede: Allan, Jonas, Heidi, Kathrine, Kirsten, Sofie, Nanette, Søren, Ida, Morten R., Klaus, Karen Marie,
Lars, Martin, Oskar, Karin, Claus, Christoffer, Per & Morten K.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Rikke
Referent: Morten
2. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden: OK
Referat: OK
3. Nyt fra formandskab
Julefrokost bliver afholdt lørdag den 12. november. Planlægges af formandskabet.
Klaus efterlyser folk til at hjælpe med at arrangere arrangement for studiemiljømidlerne der skal
afholdes slut november/start december – Christoffer & Sofie hjælper.
Midlerne på kr. 50.000 skal bruges til integrationsinitiativer på Fuglsangsalle, men skal brændes
af i efteråret.
Vi planlægger et arrangement for bachelorstuderende, hvor de orienteres om de forskellige
uddannelser der samles, udvekslingsaftaler mv. samt buffet.
Desuden planlægges et arrangement med en kanon samt rundvisning på Fuglsangsalle –
Kathrine & Rikke står for dette. Klaus har kontaktet SL og ASB Studenterforum vedrørende et
samarbejde.
Klaus har sagt ja til at sidde i et studiemiljøudvalg resten af efteråret – Oeconrådet er sikret en
plads – en ny skal vælges efter nytår.
4. EØ-netværk
EØ-Netværk inviterer alle erhvervsøkonomer til et arrangement hvor den nye kandidatordning,
alumne forening og mentorordningen præsenteres. Desuden fortæller Jesper Wulff om at være
erhvervsøkonom og ph.d. studerende. Thomas Skov kommer og fortæller om hvordan man
klarer sig til en jobsamtale. Arrangementet er lukket for erhvervsøkonomer og der skal købes
billet.
5. Politisk udvalg
a. Studienævnet
Sidste møde:
Tilføjelse til studieordning blev diskuteret – det revurderes hvilke fag der skal
indgå i kravet til de studerende der ikke vælger liniebetegnelse
Vi har fået ny studienævnssekretær – Klaus.
Instroduktionspapiret vedførende Mål og midler for BSS blev diskuteret, og
Morten og Charlotte tager inputs med til seminar onsdag den 12-10-11.
Generelt fandt SN at målene har for uambitiøse og uforpligtende.
Den nye studienævnsstruktur blev diskuteret.
Charlotte fortalte om hvordan hun vil bruge midlerne fra studiemiljøpuljen –
bl.a. ekstra matematikundervisning til erhvervsøkonomer på 1. semester
Næste møde
Fagplaner ligges på kontoret – tjek om alle fag er der, om der er mangler eller
ønsker om nye fag
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Obligatorisk opgave over påsken: Der skal være mulighed for at løse dem
inden helligdagene – det vil sige at omfanget skal være på 4 dage, ikke på 10
dage. Det skal meldes ud fra starten hvornår obligatorisk opgave ligger.
Påsken/efterårsferien er de studerendes mulighed for at indhente de ting der er
svære.
Der skal mere kontrol med hvem der har været med på instruktorkursus.
b. Fællesrådet
Studenterrådet nedsætter en arbejdsgruppe der skal planlægge SR 80 års jubilæum –
Karen Marie er med i gruppen og de vil gerne have flere med.
Til sidste FR møde var der indsupplering til styrelsen – Jacob fra Idehistorie. Der
opfordres til at folk overvejer om de kunne tænke sig at være en del af styrelsen.
Politikkonference den 4. november- Per og Allan deltager.
Alle er velkomne til at tage med til FR-møde. Lars sender indkaldelse rundt pr. mail.
Der skrives ny statut. OR høres om holdning til stridspunkter – mandatfordeling:
spørgsmålet er om der skal være mindretalsbeskyttelse hvilket vil betyde at BSS mister
mandater.
OR-holdning: mandatordning er udarbejdet på baggrund af strukturen på Arts – vi
anbefaler at Arts tilføjes mandater i samme omfang som der tildeles de forskellige
fagråd på BSS således vi undgår at blive tvunget til at etablere fakultetsråd. Små studier
vil have svært ved at udfylde deres mandatpladser.
Arts har oplevet at administrationen pludselig var flyttet så det skal vi være
opmærksomme på.
c. Akademisk Råd
Gennemgik papiret om mål og midler.
Forslag til fremtidig struktur: 8 medlemmer – 25 % studerende (samme andel som
idag)– dekanen fast medlem – alle fagområder inden for VIP skal være repræsenteret.
Ideudvikling og indstillinger til rektor som nye opgaver.
d. AU-Valg
i. Valgoplæg ved Karen Marie
KM sender mail rundt med informationsmateriale
-

Vigtigt at arbejde for mindre bureaukrati

-

Grupperum og læsepladser på Fuglsangsalle

-

Holdning til flytningen skal være klar og tydelig

-

KM skriver rundt med et par linjer vedrørende de forskellige politikker

Det kræver ca. 500 stemmer at komme ind. De tre spidskandidater har delt
universitetet op imellem sig.
Alle hjælper i valgbod. Allan er valgansvarlig i OR – skal have en mere der
hjælper med – Morten hjælper.
Valgkamp: 29. november til 2. december
Støtteliste: spørgsmålet er om der skal laves en støtteliste i år fra Oeconrådets
side. Det kan være problematisk ikke at have støtteliste da der kan mistes
stemmer fra økonomi. Det besluttes at OR skal have en støtteliste – det
overvejes til næste møde hvem der skal på.
Alle bedes overveje til næste møde hvad man kan lave af events under
valgkampen. Ideer må gerne skrives til Karen Marie
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6. Statutudvalg
a. Godkendelse af statut
Medlemmerne ordner det efter mødet
7. Task-force FUP – jf. Bilag
Papiret diskuteres videre næste gang. Derfor er det vigtigt at alle læser det inden.
8. Aktivitetsudvalget
Intet nyt – men husk at alle hjælpere til dimission mødes kl. 11 lørdag den 5. november.
30. november: Michael Stæhr + Sydbank oplæg (i samarbejde med ØF)
9. Studiestartsudvalget
Spørgeskema vedrørende studiegruppeordning er rundsendt
Holdrepræsentant aften er gået fint.
Har fået nogle praktiske inputs til forbedringer
10. Evalueringsudvalg
Evalueringer fra 3. semester er færdig – 1. semester i morgen. Det har indtil videre været meget
konstruktivt – ønske om MCA som lektiecafé fremfor øvelsestimer.
11. EVT.
HUSK OPFORDNING TIL AT SKRIVE UD HVIS MAN SKAL HAVE FOLK TIL AT MELDE SIG
HUSK AT ANSØGE OM DJØF PENGE
SENEST OPSTILLINGSMØDE TIL SN/AR DEN 31. OKTOBER

