Oeconrådsmøde, onsdag 8. september 2010 kl. 18.15

Referat
Tilstede: Martin, Palle, Karen Marie, Kathrine, Claus, Klaus, Morten, Per, Christoffer
Afbud: Karin, Maria,
1. Godkendelse af dagsorden og referat - godkendt
2. Valg af referent: Klaus, Dirigent: KM
3. Nyt fra formandskab ved KM
a. Mødetidspunkt efterår 2010
Hænger på døren og er fastsat efter doodle-afstemning til onsdag fra 16.15-18
b. Adgang til kontoret
Opdateret adgang til kontoret med nuværende aktive, Bladet Ø og Jeppe fra FinanceLab
c.

OR-Struktur
Formandskabet er tilfreds med den nuværende struktur, den giver et godt overblik for
ovenfra kommende. Det politiske udvalg er en vigtig del af OR’s arbejde selvom de ikke
afholder separate møder, derfor fastholdes udvalget og strukturen.
Aktivitetsudvalget har en mere byrdefuld rolle, og kunne måske godt bruge en eller to mere.

d. Hvervestrategi efterår 2010
OR har ikke været så aggressiv i hvervning i studiestarten, primært på grund af
dobbeltroller. Vi vil gå ud på forelæsninger i forbindelse med kommende arrangementer, og
næste OR-møde vil blive et pizza-møde. 1. semester informeres igen til nov. Info om
pizzamøde på plakater og skærme.
e. Årgangsansvarlige efterår 2010
Morten tager 5. semester
Kandidat: HRM, Derivatives
1. Semester: Lance, KM & Louise
3. Semester: Lance
f.

Bladet Ø (KM)
Ny redaktion: Martin 7. semester, Nikoline 5. semester, Anne 5. semester
Nyt layout på vej. Det vil dog øge omkostningerne. Det vedtages at Bladet Ø kan nedsætte
antallet af blade per semester til 4 i stedet for 5, hvor redaktørerne i stedet bruger flere timer
per blad.
Der vil samtidig blive etableret en ny hjemmeside, gerne under den nuværende Oeconråds
side.

g. Medlemmer af Oeconrådet
Efter Jan Bryla er stoppet, så mangler der et medlem. Dette sættes på dagsordnen på
næste møde.

4. Nyt fra udvalgene
a. Politisk udvalg:
i. Studienævn
Frafald blev drøftet. Konklusionerne vedr. frafaldet på erhvervsøkonomi var at øget
krav til matematik var en grund til faldende frafald.
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Det blev nævnt, at HIH har fået stor fremgang.
Næste møde: 5 ECTS topic deles op i BA og MSc., Ny speciale fagbeskrivelse med
mundtligt forsvar af opgaven – støttes bredt.
Ny studieordning(er) på vej. Der er tanker om at afholde et åbent møde, hvor alle
studerende kan stille op og bidrage med tanker og ideer.
Opgavevejledning – retningslinjer skal udformes. Martin er formand for udvalget, KM
repræsenteret SN.
b. Informationsudvalget
i. Opgaver og medlemmer efterår 2010
Kathrine har svært ved at finde tid og vil gerne afgive hjemmesiden. Martin melder
sig.
Aktivitetsudvalget vil forsat selv stå for plakater og oprettelse af arrangementer på
Facebook.
Ting til infoskærme går stadig igennem Kathrine.
c.

Studiestartsudvalg:
i. evaluering af studiestartskampagne (Louise)
Generelt er det gået godt. Der var dog problemer med DJØF-seminaret, som havde
et dårligt fremmøde. Dette vil blive evalueret på holdrepræsentantaftenen.
Det var skidt at OR ikke fik sit program med ud i Rus-materialet(KM). Uenighed om
det rent faktisk har nogen værdi for de nye studerende på tidspunktet. Det kan
overvejes til næste år.

d. Aktivitetsudvalget:
i. Grill arrangement for udvekslingsstuderende
Det gik godt. Der kom flere end beregnet, og flere end der var tilmeldt. Eneste minus
var at de fleste forsvandt efter maden og ikke tog til ØF-festen. Det bør gentages
næste år.
ii. Dimmision efterår 2010
1. lørdag i november og 1. lørdag i marts.
Ansvarlig: Louise, Morten & Christoffer
Efterfølgende fest i OR – mødelokale er booket
iii. Arrangementskalender efterår 2010 (Palle)
Steen Bocian d. 16. september
28. september: Bjørnskov omkring hans forskning – Claus in charge
12. okt.: Oeconaften – Palle in charge
Vestas case competition med velkomst og præsentationer/foredrag i egne lokaler
med efterfølgende udlevering af case. Primært for kandidater, evt. med sidste års
bachelorer. Gruppetilmelding til OR i uge 41-43. Opvarmningsarrangement skal
arrangeres med tidligere case competition deltagere. Oeconrådet skal stå for
reklamering, formidling af kontakten jf. tilmelding.
Overvejelser omkring et foredrag i november.
5. Statutudvalget – update
a. Ny status med sproglige opstramninger og nyt afsnit omkring valg og konstituering.
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i. Til §7: Antal kandidater til SN og AR fastholdes så vidt muligt på henholdsvis 6 og 3,
så der er et reelt valg.
ii. Til §8: Aktivitetskrav til SN-medlemmer er op til tolkning, men bibeholdes
iii. Til §2: Erhvervsøkonom ændres til stud.soc.
iv. Øvrige småændringer håndteres af statusudvalget.
6. Ekstra-ordinært Oecon Råds møde afholdes onsdag. D. 22. september.
7. FinanceLab (Claus)
Plan med 2 investeringspaneler i Århus er skrinlagt. Der bliver et i Århus vs. Det i København.
Der vil blive foredag og arrangementer – brede og smalle.
Der vil blive diplomkurser, i dagsarrangement format, hvor der er undervisning i specifikke emner og
på et niveau udover, hvad der tilbydes på instituttet.
Tredje ben vil være selve investeringspanelet, som vil investere afdelingens midler. Der vil blive 24
medlemmer, og den formelle struktur vil blive fastlagt senere. Hjemmesiden skal på sigt indeholde
en altid opdateret stilling. Der nedsættes en styregruppe netop nu. Spred rygtet – www.financelab.dk
8. FACCA
Ny forening på IFØ/AU indenfor consulting og finance. Man kan blive medlem efter 2 års studie på
en relevant længerevarende uddannelse. Der vil være en CV-database og arrangementer. KM er
bestyrelsesmedlem
9. FUP
Der er lige nu arbejdsgruppemøder vedr. SN og AR. Klaus er SAM-repræsentant i AR og
Maria(statsrådet) i SN. Der skal udarbejdes rapporter til aflevering d. 3. oktober. Dette vil blive
drøftet ved efterfølgende møder.
10. Vidensbank
Oprettelse af vidensbank indenfor hvert udvalg således at al vigtig information videregives til nye
medlemmer. Formålet er at gøre det lettere at indgå i arbejdet i udvalgene. Den ansvarlige for
udvalget står for at dokumentere arbejdet. Claus står for at samle informationen i et dokument.

