Oeconrådsmøde, tirsdag den 22. november kl. 16.15-17.30

Referat
Navn: Klaus, Karin, Anne, Kirsten, Jens, Thyge, Martin, Karen Marie, Claus, Rikke, Sofie, Martin, Morten,
Nanette, Allan, Morten, Silas, Heidi

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Rikke
Referent: Morten
2. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden: Brugerudvalg – tages under aktivitetsudvalg
Referat: OK
3. Nyt fra formandskab
a. Konstituerende møde
Afholdes den 6. december – valg af formandskab og medlemmer samt fordeling af
medlemmer og aktive i udvalg
Reminder! Husk at tænke over om man vil være medlem, og hvilket udvalg man vil være
med i. Husk at der også skal vælges nyt mandat til fællesrådet.
b. Samarbejde med Økonomisk Forening
Uoverensstemmelser hvis det ikke er helt klart fra starten, hvordan retningslinjerne skal
være.
Formandsskabet indstiller at OR fremover ved samarbejde med alle andre foreninger
indgår skriftlig aftale der udformes alt efter kontekst af arrangementet. Formandsskabet
laver indlæg til vidensbanken.
c. Høringssvar til BSS-Strategi
Strategien fra det nye hovedområde er revideret efter studielederseminar. Allan (OR) og
Kathrine (Statsrådet) har skrevet høringssvar som Klaus og Morten har sagt OK til.
Høringssvaret sendes samlet fra OR, Statsrådet, Jurrådet & Psykrådet. ASB
Studenterforum har selv skrevet høringssvar – de bakker op om 5 ud af 6 kritikpunkter.
Det endelige høringssvar er sendt til groupcare-mailen
4. Politisk udvalg
a. Studienævnet
i. Principper for sagsbehandling på BSS
Jf. bilag – dokumentet holdes internt i Oeconrådet og udenfor referat
b. Fællesrådet
Regnskab:
Puljen til politiske aktiviteter forhøjes.
Der afsættes et større beløb til lønninger.
Der ansættes en grafisk designer og en fagrådssekretær.
SR har 80 års fødselsdagsfest:
Stort arrangement i universitetsparken – stort debatemne!
Kompromis: beslutningsgruppe – en person fra hvert hovedområde, den
kritiske revision, 2 fra styrelsen & generalsekretæren. Christian Thyrestrup er
repræsentant for BSS.
Samarbejdsaftale med RUC:
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SR på RUC har ansøgt om SR på AU ville låne 50.000 til SR RUC med henblik
på kantine kantineaftale. Låne blev bevilliget – men SR RUC hæftet ubetinget
af kantinedriften.
Arbejdsplanen for næste år tages på næste fællesrådsmøde.
c. Akademisk Råd
Intet nyt.
d. AU-Valg
i. Bemanding af valgbod
Skriv jer på planen – den hænger på OR-kontoret!
Der mangler folk på ASB til valglounge. Karen Marie har snakket med andre på
økonomi der kan stå i valgbod på økonomi og Karen Marie håber at OR-folk vil
hjælpe med at stå på Fuglsangs Allé. Tag fat i Karen Marie hvis man vil stå
dernede.
Tirsdag d. 29/11 kl. 11.30 – grill en spidskandidat uden for kantinen – Alle bedes
opfordre folk til at komme. Man må gerne komme og hjælpe med at dele flyers
mv. ud.
Forelæsninger: OR skal oplyse om valget, da det er vores forpligtelse overfor
instituttet – Der mangler folk til OB (Allan) & MiMaSt (Morten)
ii. OR-valgkamp
Fredsvalg til SN
Stadig valg til akademisk råd – husk at få folk til stemme – vores stemmeprocent
skal være dobbelt så høj som de andre for at vi får en mand ind.
5. Studievejledning på BSS
Idéer og visioner for en vejledning på BSS - hvor skal den ligge og hvad gavner bedst de
studerende?
Jacob fra styrelsen skal udarbejde et papir om, hvad de studerende forventer af
studievejledningen på BSS.
Inputs fra OR:
Fastansatte studievejledere i stedet for studerende
Studievejledningen skal placeres, der hvor de studerende er – som min. en på Fuglsangs Allé
og en i universitetsparken.
Skal kunne rådgive om valgfag – stort behov for at få hjælp til fagsammensætning ift. den
retning man ønsker sig - Pt. går der meget tid for studienævnsrepræsentanter og instruktorer
på at forklare fagsammensætning.
Forslag: de tekniske forhold til en fastansat – studentermedhjælpere til rådgivning om valgfag.
Der sendes henstilling til SR inden næste OR-møde. Send inputs til Klaus/Morten.
6. Aktivitetsudvalget
a. Sydbank arrangement
Arrangementet er delt op så OR står for oplægget – ØF står aftensarrangementet og
finder hjælpere.
b. Biblioteket brugerudvalg
Efter FUP havde en dekan ikke længere noget at lave hvorfor han skulle lave ny
biblioteksplan.
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Forslag: 5 biblioteker + backoffice og skranker – de studerendes biblioteksmiljø
forbedres og der ligges mere vægt på e-bøger. Har ikke taget stilling til internationale
studerende.
Teologisk bibliotek skal nedlægges og halvere sin samling – stor kritik.
Psykologisk flytter til universitetsparken. Økonomisk bibliotek flytter til Fuglsangs Allé
allerede til marts. Forslag om at semesterhylderne bliver så længe de studerende er i
universitetsparken.
c. Diverse
Rikke og Ida har snakket med ØF om følgende:
Case-competition:
Evt. Lego eller Aarhus Kommune – til næste møde skal vi vælge
casecompetition-udvalg – TÆNK over om det kunne have interesse!
Business-fight-night:
Forslag: Arrangement hvor ØF kunne stå i baren og sælge øl og OR står for
”fight”-delen. Pris 7500 + 200 pr. spiller.
Bladet Ø:
ØF vil gerne støtte Bladet Ø såfremt det står overfor lukning – ikke aktuelt. OR
vil ikke til at implementere reklamer i bladet, da det er betalt af instituttet og det
kommer til at kræve meget arbejde. Beløbet ØF vil støtte med er lille ift. bladets
driftsomkostninger
7. EØ-netværk
Praktikanten-arrangementet kører af staben på torsdag – indtil nu ca. 75 tilmeldte.
8. EVT.
EØ-foreningen er oppe at køre!
Integrationsarrangement kan ikke lade sig gøre da linjeforeningerne på Fuglsangs Allé ikke er til
at komme i kontakt med.

