Oeconrådsmøde d. 25. april 2012
1. Valg af dirigent og referat
Dirigent: Allan
Referent: Heidi
2. Godkendelse af dagsorden og referat
Referatet var ikke blevet sendt ud, men kan godkendes næste gang
3. Nyt fra formandskabet
a. Vidensbanken
Brug vidensbanken inden I spørger alle folk. Der er blandt andet blevet skrevet ind ved
problemer. På samme måde husk at skrive ind, hvis der kommer nye udfordringer
undervejs, så den hele tiden er opdateret. Er der derudover spørgsmål, så spørg endelig.
Vidensbanken ligger på det gamle Z drev.
b. Northside
Gennem studenterrådet bliver der stillet bar op. Man skal bruge 13 timer, så får man
billetten til 1400kr, samt adgang til frivillig område, hvor der er aftensmad og sandwich.
Andre end fagrådsfolk kan også komme med, selvom foreningsmennesker har første ret.
Kirsten opfordrer til at skrive studie på, så vi kan stå sammen.
15.-17. Juni.
northside@sr.au.dk
4. Politisk udvalg
a. Studienævnet
Oeconrådet har haft evaluering, der er blevet udsendt. Statistik på hhv. Oecon og Soc
ønsker studiecafé, men pengene kommer i øjeblikket fra Hylleberg, så der er pt. Ingen
penge til Studiecaféer til næste forårssemester. Dette gælder alle fag. Men fås de bliver de
oprettet.
Elektroniske evalueringer dur ikke på økonomi – Charlotte skal opfordres til at
evalueringerne ikke skal ske elektronisk.
Charlotte er blevet gjort bekendt med at Mikro 2. semester undervises på baggrund af
Matematik, som Soc’erne ikke er bekendt med.
Inden møde mandag:
Dimission: Hvad mener vi om den? Eller skal den lægges sammen til en?
Det skal ikke være en spare runde, men en hel graduationday for at få flere til at deltage i
dimissionen.

2 nye forelæsere ansættes, så de er klar til efter sommerferien.
Retningslinier til Studievejledning mht. muligheder for overflytning mellem Oecon og Soc i
løbet af året er under udarbejdelse. Men dette tager dog noget tid, da der skal tages højde
for KOT-regler og nye og gamle fag. Både Charlotte og Louise Søe sidder på det.
Moving arrangement er kommet på hjemmesiden, så vi kan følge med i hvordan flytningen
skrider frem.
Institutfora er undervejs.
Hovedrådsstudienævn: Jura har mange problemer med at få tingene til at fungere. Jura vil
på Fulgsangs Allé, så vi skal være opmærksom på, at vi ikke bliver ”skubbet ud”, men
Charlotte er OBS på dette. Næste møde om 2 uger. Økonomi drukner, fordi de andre
sejler. Mere Info til Peder Østergaard.
Derunder diskuteredes bibliotekerne.
i. Husk integrationspulje
Har du et godt initiativ, så kom med forslag!
Der bliver fest i efteråret for hele uni på campus fulgsangs alle
b. Akademisk råd
Månedsmøde og ikke 2 gange per semester.
Diskussion om Rådets rolle: De studerende klager igen om formen (sen udmelding af
referat og regnskab).
Udviklingskontrakten: Vi skal indstille mål til måling af god uddannelse. På BSS menes at
der skal måles på tiltrækning af udviklingsstuderende og antal, der kan komme på
udvikling. Andre har dog forslag om målingen skal ske gennem evalueringer fra de
studerende. Derudover diskuteredes forskning, men de studerende ikke havde nogen
mening til. VIP’erne sidder for 4 år af gangen, så VIP’erne er indstillet på at lave strategi det
første halve år. Godt med os, hvis det betyder, at vi får mere indflydelse de andre år.
BSS er blevet ”snydt” mht. forskningsfonden.
Fra mødet: Der skal nok måles på flere parametre end de studerendes tilfredshed.
 Der er flere under parametre der måles på.
c. Fællesrådet
DSF konkurrence  Super godt.
Møde i aften  Alle er velkomne
Men umiddelbart er der intet kontroversielt

d. Djøf
Rep. Møde i Djøf igår:
Beretningen fra formanden: Teis fortalte om Karriere turens store succes over hele landet,
samt Djøf studerendes holdning til den igangværende debat omkring Praktik  Det er godt
med praktik til alle, så længe det er så relevant for studiet at det kan give merit og løn/SU
eller ligningen. Det er som sagt for at sikre relevans og ikke gratis arbejdskraft til
virksomhederne.  Så dimittendledigheden ikke øges på denne bekostning.
Det nye budget for Djøf studerende afsætter samme beløb til frontgrupperne som sidste
år.
Djøf Studerende og SPU fortsætter i det kommende år med at have stor fokus på dimittend
ledigheden. Dette er også et fokus punkt fra store Djøf.
Der blev godkendt retningslinier for arbejdet i Djøf studerende, som kortlægger god
forretningsgang i Djøf og som følge heraf blev der foretaget nogle vedtægtsændringer.
5. Aktivitetsudvalget
a. Dimission
Kører på skinner. Indtil videre er 113 tilmeldte.
Alle mødes kl. 11. til Morgenmad og resten af dagen mangles folk til hjælp. Efter 17.0017.30 hygger Oeconrådet.
b. DGP
Mangler hjælp til stemmeoptælling d. 1.5.
Den 11.5 mangles hjælp til opsætning, servering og afrydning  gratis indgang til festen
Hvis man også vil drikke gratis kan man det, såfremt man vil stå i bar og hjælpe med
oprydning efter selve festen.  tilmelding til i Morten.
6. Evalueringsudvalget
Der er foretaget evaluering af 2. semester, både med Oecon og Soc. Evalueringerne er blevet videre
givet til forelæserne og instruktorerne.
7. Studiestartsudvalget
Møde i dag. Materiale er opdateret.
Koordinering med Russekretærerne, hvor vi forelægger rotationsordningen, så det bliver et
selvstændigt punkt gerne under velkomsten, samt fremlægning for tutorerne.  Nyt i år laves et
stykke papir, hvor de forskellige tvivlsspørgsmål gerne skulle slås fast.
Rotation og information på Oeconråds brevpapir.
Forsøg med aktiv af melding på rotationsordningen  OBS på frafald
8. OR medlemsdatabase

ØF har fået en alumne forening for tidligere ØF-medlemmer.
Forslag til at gemme OR’s aktive medlemmer i en database med oversigt over aktive medlemmer
fra de sidste 10 år, også for at kunne trække på ældres erfaringer, interesser, viden og evt.
arbejdsplads.  Vidensdatabase for de nye medlemmers skyld.
Positive tilbagemeldinger – men meget tidskrævende.
Bladet Ø’s arkiver har info om formændene fra 71 og frem.
9. Evt.

