Oeconrådsmøde, onsdag den 23. marts kl. 16.15

Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden: OK
Referat: OK
2. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Klaus
Referat: Morten
3. Nyt fra formandskab
Jf. næste punkter
4. Den faglige udviklingsproces
a. Strategi for foreninger
Vi skal have fundet ud af hvordan foreningerne fra økonomi kommer med ned på
fuglsangsalle. Klaus, Jesper og Morten har holdt møde med formanden for FinanceLab,
formanden for ØF omkring hvordan foreningerne overlever. Desuden blev Sven Hylleberg
hørt ad hvordan han ser på det – han sagde at Studenterlauget (SL) bliver frataget nogle
rettigheder, men lagde generelt op til at de studerende selv skal finde ud af det.
Der diskuteres hvordan Oeconrådet (OR) skal se ud efter flytningen – skal opretholde den
fagspecifikke profil – skal tage udgangspunkt i vores nuværende målgruppe og hvad der er
relevant for oecon. og soc. men ellers samarbejde med øvrige. Nogle af de arrangementer vi
holder nu kan udvides til en størrelse hvor vi skal afholde det i samarbejde med andre.
Sociale arrangementer for studerende herfra skal i forbindelse med flytningen ske i
samarbejde med ØF.
Vigtigt i forbindelse med rusarrangement at oecon’er er tutorer for oecon’er, soc’er for
soc’er, merc’er for merc’er osv.
Det er vigtigt at der skabes grundlag for samarbejde.
5. Nyt fra udvalgene
a. Politisk udvalg
i. Studienævnet
Studienævnet (SN) har sendt indstilling til dekan og prodekan for uddannelse om at
de studerende skulle have et tilhørssted, særligt for bachelorstuderende, og at SN
gerne så soc. fortsat knyttet til vores SN.
Der blev talt om dumpeprocenter – ikke færdigbehandlet, diskuteres igen på næste
møde
Der arbejdes på en science titel til erhvervsøkonomer i stedet for arts.
ii. Fællesrådet
1. Konstituerende møde
OR meldte sig ind i en række udvalg:
Chefdirigent: Claus
Oeconrådets mandat i fællesrådet: Lars
Styrelsesmedlem: Per
Rektoratets studieudvalg: Klaus
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Kordinationsgruppen bag bestyrelsesrepræsentanterne: Morten,
Claus & Per
Aktivitetspuljeudvalget: Nanette
Studenterfonden af 1963: Lars & Klaus
Politisk udvalg: Nanette
Bestyrelsen i Aarhus Universitets Sport: Christoffer
Studenterhusfonden: Per
Task force for Studiemiljø: Nanette
2. Northside festival, 17. juni fest og DK’s største fredagsbar
Universitets holder i forbindelse med den faglige udviklingsproces fest den
17. juni. Studenterrådet (SR) står for barerne – der mangler aflønnede
bartender, alle bedes overveje om de kunne have interesse heri.
Northside festival: SR står for den ene bar (SL og Studenterhus Århus for
de andre). Her kan der søges om at stå i bar
DK’s største fredagsbar: Man kan melde sig som bartender
SR arbejder på frivillig fest for studerende omkring studenterrådet
Update fra Facebook: Claus skulle hilse fra Karen Marie
iii. Akademisk råd
Seminar om de akademiske råds fremtid – der arbejdes på at to af pladserne går til
studerende (1 fra psykologi deltager for samfundsfagligt fakultet)
iv. DJØF
1. Valg af nyt medlem til repræsentantskabet
På fredag er der valg til bestyrelsen og Christoffer regner med at han bliver
valgt, derved får vi en plads fri i repræsentantskabet.
Valget udskydes til næste gang - tænk over om det kunne have interesse.
b. Aktivitetsudvalget
Nina Smith arrangementet gik rigtig godt, og Nina var også glad for at have deltaget
- vil gerne gøre det igen. DJØF dækker det hele.
Der er sammensat et udvalg til DGP – Christoffer, Klaus, Allan, Morten og Camilla
i. EØ-aften
Fire kandidater kommer og fortæller den 5. april kl. 17-19. Der reklameres på
regnskabsvæsen og innovation.
ii. Politisk debat
Claus har været i gang med at arrangere en politisk debat som arrangement i stedet
for et foredrag. Der afholdes en debat på ASB og en her på universitetet samme
dag med repræsentanter fra rød og blå blok. Clement Kjærgaard vil være ordstyre.
Ole Birk har sagt OK, Nicolai Wammen er positiv (mangler endelig bekræftelse), Ole
Sohn og Villy Søvndal ville ikke, fra blå blok er der desuden kunne tages kontakt til
Lykke Friis, Troels Lund Poulsen og Kristian Jensen
Om arrangementet på ASB: Claus spørger om vi skal samarbejde med SL eller de
skal de have lov til at få arrangementet? OR beslutter at vi gerne vil foretage et
samarbejde om arrangementet.
c. Evalueringsudvalget
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Der afholdes evaluering i morgen for både erhvervsøkonomer og økonomer.
Det bemærkes at Gustav Bruze holder en prøveeksamen for at teste niveauet i matematik
på 2. semester.
6. Oeconrådets profil og struktur
a. Evaluering af formandsskabet
Brug mødebookingssystem ☺.
b. Evaluering af mødepraksis
Der er forskellige interesser – det bliver til lange møder, hvor man diskuterer mange ting.
Der er vigtigt at alle inddrages i processen
Debatterne er vigtige for at det er OR’s holdning. Men nogle gange skal emnerne holdes
mere på sporet.
Deler måske møderne om i grupper.
c. Evaluering og kort diskussion af formål og profil
Skydes til næste gang
d. Skridt mod større åbenhed
Mere information til holdrepræsentanterne. Studiestartsudvalget vil arbejde med at der
skabes mere information efter rusugen.
Information omkring opbygningen af hele universitetet: Der skal overvejes at, i de første uger
er man ikke klar til at modtage informationen.
Synliggør hvornår og hvordan vi holder møde
Læg eventuelt information om OR under eventuelt på holdrepræsentantmødet.
Måske information i skrivelse på 1. semester, og mere information på 2. semester.
7. Mentorordning for erhvervsøkonomer
Møde i går – ikke så mange der dukkede op. Nogle 4 semesters studerende vil gerne være
mentorer, men tidligere har vi meldt ud at man min. skal være på 5. semester.
Det undersøges om soc.’er kan være med i Oeconforeningen. Ellers skal vi i OR støtte op om
påbegyndelse af alumni forening for cand.soc.
8. EVT.
Christoffer sender liste med kandidater til DJØF rundt
Møde mellem studerende og rektor den 28. marts kl. 15.30. Alle er velkomne!
Der er en kæmpe flok der tager til Vestas generalforsamling hvor folk er velkomne til at tage med.

