Referat af Oeconrådsmøde 11.04.2012
1. valg af dirigent og referent
Kirsten er dirigent, Christoffer er referent
2. Godkendelse af dagsorden og referat
Der udtrykkes ros til referatet fra sidst. Ellers godkendt uden kommentarer.
3. Nyt fra formandsskabet
Intet nyt fra formanden. Kasseren meddeler at støtten fra djøf er gået ind, men
følger op på dette.
a. Første gruppemøde om internationale studenter 17. April
Formanden informerer om mødet. Det er tilgængeligt for alle.
4. Bladet Ø
Punktet vedrører en artikel (månedens tal) i bladet Ø vedr. Dumpeprocenten for
første semesters erhvervsøkonomer. Er det faktuelt eller at udstille folk?
Oeconrådet mener ikke fremstillingsformen er iorden ifht. den kultur man ønske
at skabe på instituttet. I debatten blev eksemplet med en forelæser der
differentierer mellem drenge og piger i eksamensstatistikker. Holdningen er, at
skulle en sådan statistik være trykt skulle det være tal, der var gældende for hele
årgangen, eller fulgt op af en kommentar, der også nævner at der har været
problemer med det på det tidligere ASB.
Formanden følger op på dette i forhold til redaktionen på bladet Ø.
5. Politisk udvalg
a. Studienævnet
Der er ikke sket det store. DoS indskærper overfor forelæseren at den ordinære
eksamen og re-eksamen skal indleveres på samme tid, således at der ikke kan
herske tvivl om, hvorvidt de to eksamener er udarbejdet på samme tid. Formålet
er at undgå at de studerende undlader at spekulere i reeksamen.
Fokus på IMSQE; fagudbuddet for mikro- og makro-perspektiverne hænger ikke
sammen ifht. målsætningen om at man skal gennemføre på to år. DoS følger op
på dette. Der blev yderligere orienteret om evaulueringen af ordningen, hvor det
primære fokus var på udarbejdelse af retningslinjer for de tilknyttede vejledere.
Fagbeskrivelserne for efteråret er godkendt. Studienævnsrepræsentanterne blev
præsenteret for en rullende oversigt 3 semestre frem. De mener det er en
forbedring.
Det blev besluttet at statistik på første semester opdeles, idet fokus på de to
uddannelser er forskellige. Pensum bliver forskellige. Matematik og statistik
ligger sideløbende, således der er 14 uger med undervisning i begge fag. Der er
øvelsestimer på tre timer for erhversøkonomerne. Økonomerne var også tilbudt
dette, men ønskede det ikke.
b. Akademisk råd
Allan er fraværende. Intet nyt.
c. Fællesrådet

De nye grupper jf. Fællesrådets nye statut har påbegyndt arbejdet.
Der ønskes fra fællesrådets side at der tages bilagene op på fagrådsmøder.
Martin vurderer at det ikke er nødvendigt at tage det op, idet det primært er
forretningsordener eller lignende.
i. Spisning
Formanden informerer om fællesspisning efter næste OR-møde og inden næste
fællesrådsmøde.
d. DJØF
Djøf-repræsentanten informerer om informationen vedr. Fordelingen af midler
fra djøf studerendes side og hvad der bliver lagt vægt på i forhold til tildelingen
af midler. Der blev fra repræsentantens side lagt vægt på, at der ønskes øget
engagement hvis det nuværende støtteniveau skal opretholdes. Der blev primært
lagt vægt på Studenterpolitisk udvalg og deltagelse i djøf aarhus og
netværksmøder.
6. Aktivitetsudvalget
a. Dimission
Arrangørerne har endelig modtaget en liste over dimittender. De er nået til at
sende invitationer ud. Der er ikke taler på plads endnu. De er i dialog med
Charlotte Christiansen.
Alle aktive opfordres til at hjælpe med afholdese af dimissionen d. 5 maj. Man
skal melde tilbage til næste Oeconrådsmøde.
Arrangørerne foreslår at vi eventuelt bruger en anden oplægsholder end Esben
Kolind. De er i igennem Oeconforeningen i forbindelse med eventuelle andre
oplægsholdere.
b. DGP
Morten informerer om processen. Alle opgaver er fordelt, og der er trykt
stemmesedler. Der opfordres til at folk hjælper til med at få folk til at stemme på
kandidatfag.
Der opfordres til at ligge stemmesedler oppe ved tvillinge-auditorierne.
Aftalen med ØF er meget lig det, der er blevet afholdt de tidligere år. Der skal
bruges 10-11 til servering. Hvis man er villig til at tage to barvagter har man
mulighed for at drikke gratis. Der er forhandlet med Uffe og Sabrina.
Der er stemmeoptælling 1/05/2012 kl. 16, hvor folk opfordres til at møde op.
Festen, hvor pegepinden oprettes er d. 11/05/2012.
Oeconrådet foreslår at der skal bruges flere hjælpere.
Arrangørerne skal til næste OR-møde vide om de aktive ønsker at deltage som
hjælpere.
c. EØ-Aften
Formanden informerer om EØ-aften, der afholdes 12/04/2012. Oeconer
opfordres til også at deltage, hvis de har interessen for det.
Erhvervsøkonom-foreningen efterspørger 1-2 hjælpere til deres seminar
12/05/2012.

Formanden informerer yderligere om, at der nu er mulighed for at indstille både
årets erhversøkonom og årets oecon
d. Foredrag v. Torben M
Det bliver 18/04/2011 kl. 16 i tvillingeauditorierne. Formanden indskærper at
vi skal huske gaver til oplægsholderne, samt om hvor de gaver vi har mulighed
for at give til oplægsholderne står.
i. Kage
Kasseren foreslår at der i stedet for kage hentes snacks i løvbjerg.
Djøf-repræsentanten indskærper at man kan forsøge at søge støtte til de
arrangementer man afholder. Hun skaffer den liste, der beskriver hvilke kriterier
der tildeles midler efter.
7. Evalueringsudvalg
Der afholdes evalueringer d. 16 kl. 16. Formanden foreslår at evalueringer for
oeconer og erhversøkonomer holdes sammen. Evalueringsudvalget følger op på
antallet af tilbagemeldinger.
8. Studiestartsudvalg
Der skal snart indkaldes til møde, således Oeconrådets deltagelse i studiestarten
kan planlægges. Heidi står for mødeafholdelse.
9. Evt.
Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

