Oeconrådsmøde, tirsdag den 20. september kl. 16.15

Dagsorden
Tilstede: Morten T, Nanette, Per, Allan, Camilla, Jonas, Heidi, Morten R, Søren, Ida, Kirsten, Alexander,
Lars, Christoffer, Claus, Lene, Sofie, Karen Marie, Rikke
Afbud: Klaus, Katrine, Karin
1. Valg af dirigent og referent
Nye til mødet: Jonas, Søren, Kirsten og Aleksander
Dirigent: Ida
2. Godkendelse af dagsorden og referat - tjek
3. Nyt fra formandskab
a. Institutrepræsentation
Allan Würtz tilkendegiver at han gerne vil have et råd, som er Allans vej til de studerende.
Her har Allan til sinde at det skal være repræsentabelt for oecon og soc.
b. Studiemiljøundersøgelse
IfØ har fået givet 250.000, idéer til brug af disse skal videregives til studienævnet.
OR har fået tildelt 50.000 kr. til brug af ”integration af os på asb”. Eventuelt nedsætte en
work-shop, som brainstormer idéer til hvordan disse penge kan bruges. De 50.000,- er
tænkt som et middel, der skal gøre oecon’er og soc’er ”velkomne” på asb. Fakturaen skal
være indenfor indeværende regnskabsperiode.
c.

Oeconrådets mail – videresend ALLE mail omkring økonomi til rikke: rikkeka@gmail.com

d. Nyt formandskab i OR skal etableres til december, da alle i formandskabet ”smutter” herfra.
e. Hyttetur med SR – formål at møde fagråd på tværs og en smule fagligt (humor-foredrag) 50,.
For en weekend – skriv til klokker@sr.au.dk.
4. Politisk udvalg
a. Studienævnet
i. Studienævnsstruktur
Studielderkreds bestående af alle næstformænd i de forskellige studienævn samles
af Peter Ø.
BS: 2 studienævn (fag og område) Fremover vil der være 5 studerende i fagSN –
uden kvoter. Næstformanden i fagSN skal sidde i områdeSN.
Diverse opgaver for de 2 studienævn kan læses i følgende skema:
INDSÆT SKEMA FRA MORTENS DOKUMENT.
Peter Ø. Kæmper for at få det juridiske på plads i forhold til SN-struktur.
ii. Studieordninger
Charlotte har forsøgt at tilføje linjebetegnelser til drift og national , som et krav– OR
bakker SN-medlemmerne om i at de skal stille sig imod dette. Da linjebetegnelser
begrænser de studerendes fagudvalg.
iii. Der arbedes hårdt på at gøre det nemmere at overføre fag mellem det gamle asb og
ifø.
Bør det være muligt at tage en Bachelor i HA, og derefter skifte til fx cand. Oecon?
SN’s ønske er at ”fange” dem, som forsøger at ”snyde sig” til en cand.oecon, så
oeconernes branding-værdi ikke falder.
b. Fællesrådsmøde
i. MFSR lagde op til trimester-struktur  nedsat udvalg til arbejdsgruppe, som skal
arbejde med mulighederne. Christoffer sidder i udvalget, men vil meget gerne have
en anden fra OR til at sidder dér. Forslaget udspringer af at mange i MFSR skal ud
og tage andre fag, for at kunne undervise – dermed passer deres semestre ikke ind
i andre studier.
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ii. 2-årig valgperiode blev stemt ned.
iii. Valgkampsgruppe blev nedsat på tværs af studierne. Skriv til per, per@sr.au.dk hvordan føres valgkampen for SR? Hvilken politik skal vi gå til valg på? Hvem styrer
stemmeboderne? Etc. 5 møder af 2 timers varighed.
iv. Studiemiljø-taskforce
Studiemiljøet skal forbedres på AU – da der nu er penge til rådighed. Per er
ansvarlig for dette – der skal i dag på OR-mødet findes en kandidat til dette.
c.

Akademisk Råd
i. Ikke sket meget siden siden – og dog – der er kommet høringssvar på FUP.

d. AU-Valg
i. Valget foregår fra d. 30. November til d. 5. December
ii. Opstilling af SN kandidatter er i perioden 15. November til 21. November. HUSK!
iii. Vores alle sammens Karen Marie er én af spidskandidaterne til
Universitetsbestyrelsen – som OR støtter 100% op om. Derfor ser formandskabet
gerne at OR-medlemmerne støtter op om KM samtidigmed at vi sørger for at skabe
en god valgkamp for KM og især gør et forsøg på at få de studerende på IfØ får
øjnene op for KM.
iv. Der er 3 spidskandidater fra SR – Karen Marie Kjeldsen, Maria Juhler og Benjamin
Bilde.
v. KM gennemgår valgprocedurer og hendes valgflæsk på næste OR-møde.
5. Statutudvalg
a. Valg af nyt OR-medlem
i. OR er organiseret med 9 medlemmer.
Der skal vælges et nyt medlem, da Jesper er blevet ansat som PHD.
Jonas og Sofie – dermed skal der stemmes skifteligt.
KM er stemmetæller.
Sofie er valgt.
b. Godkendelse af statut
6. Aktivitetsudvalget
a. Aktiviteter i efteråret 2011
Der er en plan 
Post valg-arrangement d. 3. Okotober – Robert Ormrud, Marketing i Politik.
Spørg-bar i samarbejde med fredagsbaren – Camilla.
Business-fight i samarbejde med Studenterhus Århus – Allan.
Oeconaften – 15. November, Heidi.
Arrangement med Stæhren i samabrbejde med ØF – Klaus har kontaktet Arla.
Ny ansvarlig i Aktivitetsudvalget i stedet for Christoffer  Rikke, vi kører udvalget faldt.
b. Dimission
Nanette, Heidi, Morten R., Martin, Oskar, Thyge, Søren  husk mails.
7. Studiestartsudvalget
a. Holdrepræsentantordning
Rotationsordningen skal eventuelt overvejes at laves inden rusugen starter – så man får den
udleveret i rusugen.
Vidensbanken på dette er ikke optimal.
OR besluttede sidste år at alt arbejde omkring rotationsordningen uddelegeredes til
russekretærerne. Dermed står OR udelukkende for præsentation og evaluering – KM har en
vidensbank på dette, som letter arbejdet mht. Arbejdsbyrden omkring rotationsordningen.
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Vidensbanken på i OR skal opdateres, således at byrden bliver flyttet til russek.
Nanette sørger for at vidensbanken bliver opdateret.
8. Evalueringsudvalg
a. Holdrep. Aften kommer til at ligge i uge 40.
b. Og evaluering af undervisning er i uge 43, senest.
9. EØ-netværk
a. Bevilling
Har fået tildelt 25.000,- til brug af promovering af netværket. OR bakker op om netværkets
tiltag. Netværket samarbejder med ØF, hvis det biver nødvendigt.
10. EVT.
a. Studiemiljø og taskforce-udvalg: Alexander
b. Hvordan skal alle de penge, som er blevet tildelt OR (50.000):
i. Jule-event, a´la andespil – i samme genre som SL’s fest for oeconer i KLUBBEN.
Evt. på asb.
ii. Brainstorming på den grønne tavle på oeconrådet.

