Oeconrådsmøde, tirsdag den 30. august kl. 16.15

Referat
Tilstede: Allan, Klaus, Heidi, Karin, Ida, Camilla, Rikke, Sofie, Karen Marie, Morten, Christoffer, Nanette &
Morten.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Rikke
Referent: Morten
2. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden: Tilføjelse til punktet ”Politisk udvalg”: Dekanmøde
Referat: OK
3. Nyt fra formandskab
Klaus har været til møde med Allan W. efter han er blevet institutleder omhandlende hvordan han
ser sammenlægningen og hvorledes han gerne ser samarbejdet med de studerende fremover. Han
vil lave et forum for dem der er i foreninger og dermed er med til at skabe studiemiljøet. Han ser en
masse gode perspektiver i sammenlægningen og er meget imødekommende overfor de studerende.
Desuden har der været møde med SL – de ville gerne have at vi kom med et udkast til
foreningsstruktur.
Task force for FUP skal til næste møde sammensætte OR holdning og vores forslag til
foreningsstruktur.
Vi har indstillet at vi fortsætter med samme valgsystem til studienævn hvor der fremover skal sidde 5
studerende. Det betyder at der ikke er kvoter på antal oecon. henholdsvis soc. studerende på
pladserne i studienævnet.
4. Politisk udvalg
a. Studienævnet
Ideer til studienævnsarbejdet i efteråret:
Revurdering til fagenes niveau – eksempelvis skal alle ”både-og-fag” være
3000 fag
Opfølgning fra SN på psykologipladser – pres på for at dekanen skal indover
således psykologi skal åbne op for flere studier. Pt. vil psykologi ikke åbne op
for flere da de ikke har auditorieplads i Nobelparken – men da andre studier
flytter rundt efter lokaler må psykologi også gøre det.
ASB fag: hvordan fagene skal overføres – der efterspørges retningslinjer
snarest så de studerende kan få lavet retvisende studieprogrammer. Det er
vigtigt at den bureaukratiske byrde mindskes efter vi er blevet et institut.
Udvekslingsaftaler: vi skal have adgang til ASB’s udvekslingsaftaler da vi nu er
samme institut
Instituttet har fået en sum penge fra studiemiljøpuljen – ideer til projekter:
EØ-mentorordning – har selv søgt penge, men hvis dette ikke går igennem
kunne det være meget relevant
Oecon. mentorordning – spørgsmålet er om der er en interesse for det?
Afskærmning til de midlertidige læsepladser der opstilles i læseperioden
Flere cykelholdepladser
Projektor til mødelokalet
Flere lønnede timer til arrangørerne af dimissionen
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Nanette sidder fremover som observatør så hun deltager i stedet for Jesper i møder. Da vi
ikke har suppleanter valgt ville vi være nødsaget til at lave et suppleringsvalg på hele studiet
og da vipperne er i samme situation betyder det at vi sidder med en VIP observatør og en
studerende der er observatør.
b. Fællesrådet
Morten sidder i Koordinationsgruppen bag bestyrelsesrepræsentanterne hvor valgperioden
for de studerendes bestyrelsesmedlemmer skal diskuteres i forbindelse med
vedtægtsændringer for Aarhus Universitet. Forslaget er at lave valgperioden 2-årig med
løbende udskiftning således en post er på valg hvert år. Oeconrådets holdning hertil
efterlyses – følgende inputs er givet:
God ide for at sikre kontinuitet
Kan gøre det svært for andre studenterforeninger som fx Frit Forum at blive
valgt
Binder studerende i to år – det kan måske være svært ift. praktik, udveksling
mv.
Man mister muligheden for at skifte det hele ud ved valg hvert år hvis det ikke
fungerer
Svært for studerende fra de fakulteter med få antal studerende at opnå valg til
bestyrelsen.
c. Dekanmøde
Generelt mener dekanen at BS klarer det rigtig godt sammenlignet med andre ift. de ønsker
og krav der følger af FUP.
Dekanen ønsker at det administrative personale skal placeres tæt ved de studerende.
Studiemiljøpuljen uddeles på mandag – dekanen har fået tilsagn om at der kommer mange
penge til BS. De skal primært bruges til to hovedformål: studiecafeer og IT i undervisningen.
I løbet af efteråret skal der lægges strategi for BS – Dekanen ønsker at fastlægge mål og
midler fremfor mission og vision. Resultatet udsendes til studienævnene til høring
Foreningsliv: vi skal selv blive enige om hvordan vi skal organiserer det.
Planen er at de studerende flytter sommeren 2012. VIP’ernes flytning afsluttes i december
2012
Der indføres begrænset tidsparkering i universitetsparken for at personer udefra ikke
blokerer vejene
Til næste møde: Antal af psykologipladser skal tages op for også at ligge pres på gennem,
denne kanal.
5. Statutudvalg
Claus rundsender udkast som alle bedes læse igennem og kommenterer på. Herefter rettes
den til, således den er klar til godkendelse på næste OR møde.
6. Aktivitetsudvalget
a. Aktiviteter i efteråret 2011
Der skal afholdes Oeconaften i efteråret men den kandidat fra Lego der var i tankerne kan
ikke før til foråret. Der skal findes ansvarlige hertil – aktivitetsudvalget holder møde i næste
uge hvor øvrige planer for efteråret fastlægges. Har folk ideer til arrangementer bedes de
sende dem til udvalget
Evt. forelæsere der er kommet med noget nyt – fx Robert Ohmrod om politisk marketing
b. Grill-arrangement
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Afholdes den 15. september for udvekslingsstuderende
Forhistorisk lånes og der regnes med 60-70 studerende – mentorer og full-degree
kandidater inviteres også.
Hjælpere: Klaus, Morten – folk må gerne bare komme!
c. Dimissionsudvalg – valg af ansvarlige
Afholdes lørdag den 5. november hvor ALLE skal sætte kryds i kalenderen. Vi mangler 2-3
ansvarlige til at arrangere. Dem der er interesseret skal melde tilbage til Morten senest 9.
september. Der ligger en udførlig beskrivelse i vidensbanken og der aflønnes med 30 timer.
Det er et vigtigt arrangement for Oeconrådet så vi SKAL have fundet folk til opgaven!
Formandsskabet har modtaget henvendelse fra ASB om vi vil arrangerer dimission for
oecon. og soc. bachelorer men OR er enige om at vi ikke har interesse heri.
d. Panel debat
Lene har kontakt til et debatpanel i forbindelse med valget – Christoffer tager den videre
herfra.
7. Studiestartsudvalget
a. Studiegruppeordning
Øvelser er allerede startet i denne uge hvilket kom som lidt af en overraskelse da ordningen
først er planlagt til at starte på mandag (5. sep.)
b. Evaluering af Oeconrådet i rusugen
Præsentation i rusugen på 10 min.
Holdrepræsentanter sørger udvalget for at finde i løbet af de første 4 uger
Arbejder stadig på en ”spørg-foreningerne” aften.
Godt oplæg! – mange effekter – men vi skal måske overvej at vi er meget blå i vores farver
og derved virker partipolitiske
8. Erhvervsøkonomisk alumne forening & EØ-netværk
Alumne forening:
Ida har samlet kandidater til bestyrelsen. Torsdag den 1. september er der stiftende
generalforsamling. Herefter går arbejdet med at finde roll-ups, brochure mv. til dimission.
Da generalforsamlingen afholdes i mødelokalet skal der tages kontakt til ØF og tutorerne om
at sørge for oprydning.
Bestyrelsen bliver på 5-7 eksterne. Følgende har sagt ja:
Michael Lyder, projektleder
Kamilla Sørensen, konsulent
Annette Lundgaard, analyse konsulent
Henrik Jepsen, PA
Mikkel Petersen, Business Assistent
Karin stiller op som revisor
Jesper stiller op som repræsentant fra IFØ
Lundberg bliver æresmedlem
EØ-netværk: Ivana har ansøgt om penge til udbredelse af mentorordning, således de studerende
kan gøres opmærksom på mulighederne.
9. EVT.
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Universitetsvalget skal på næste dagsorden – Det skal desuden nævnes i OR klummen i Bladet Ø
at hvis man er interesseret i at komme i studienævnet skal man komme forbi det næste OR møde
Deltagerbegrænsninger på kandidatfag er begyndt at blive et problem da der er mange fag der er
fyldte efter at vi har udbudt en ren EØ-kandidat og fået flere full-degree studerende fra udlandet. SNrepræsentanterne tager med, men skal gøre opmærksom på at det er vigtigt at varetage kursets
interesser – det vil sige at der ikke nødvendigvis skal tillades flere deltager men at man udbyder det
både efterår og forår

