Oeconrådsmøde, onsdag den 3. oktober kl. 18.15

Referat
1. Valg af dirigent og referent
a. Rikke, referent og Oskar dirigent
2. Godkendelse af dagsorden og referat
a. Redigeret og godkendt
3. Nyt fra formandskab
a. Møde om H-gangen
i. Sammen med IKT. OBS! På støj på foreningsgangen. Positive omkring køkkenet, vi
er rydder godt op, tømmer opvaskemaskine osv – dette fortsætter naturligvis.
Mødelokalet er til ”fri afbenyttelse” - husk blot at melde til Eigil.
Første torsdag i måneden drikker IKT øl i mødelokalet og vi er velkomne.
b. Arbejdsmiljø udvalg på BSS
i. Studenterrådet skal indstille folk til dette. SR foreslår at medlemmer skal vælges fra
de forskellige områder.
Com C. har en kandidat og Brian fra ABC repræsenterer Fuglesangs Allé.
c.

Valg
i. Til bestyrelse, akademisk råd og studienævnet.
ii. Dato: 26.-29. november.
iii. SR opstiller i år 2 spidskandidater: Benjamin Bilde (Historie) og Heidi Klokker
(Statskundskab)

d. Mødetidspunkter
i. Formandsskabet tager med videre.
4. Task Force; Bevilligede midler
Oplæg til projektplan og budget.
Se slide.
1.
2.
3.
4.

projekt studielounge i Glassalen
projekt: Bordfodboldborde/ØF
projekt Studiezoner
X-tra projekt 5. Salen

OR gav grønt lys til at task forcen går videre med projekterne uden yderligere bemærkninger til
præsentationen
5. Politisk udvalg
a. Studienævnet
Nyt hovedstudienævn.
i. Fakultetsopgave at der er specialepladser til alle. IMSQE lover at denne vil løbe
igennem 2013.
ii. Eksamensperioden bliver presset på lokaler, således at de skriftlige eksaminer
starter hhv. kl. 9 og kl. 14.
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iii. Hvis fag fremover aflyses, skal de studerende forbi studievejledningen – tilbud fra
Studielederen.
iv. EQUIS akkrediterings rapport for BSS. Anne og Nanette sidder pt. i udvalget, men
som studienævnsrep. kan de være biased i deres beslutninger. De andre
repræsentanter er indforstået med dette – og de to vil derfor gerne vide hvad OR’s
holdning er til de fortsætter. D. 5. og 6. november vil der være arbejdsaftener, som
bruges til udarbejdelse af rapporten.
Denne akkreditering påvirker ikke den danske vi fik sidste år.
OR bakker op om Anne og Nanette.
b. Akademisk råd
i. Hovedområdets studienævns opgaver, bestemmes af AR.
Svend H – indrømmer rodet studiestart. Svend+ledelsen tager det fulde ansvar for
dette. Primært for nye studerende. Syllabus: Svend anser dette som mindre stort
problem og skyder skylden på faktorerne omkring programmet.
Lokalebookning har ikke kørt simultant i år – hvorfor oecon+soc fremover vil opleve
en forberedlse. Det samme gælder ”nærhedsprincip”.
ii. Universitetet har lavet en udviklingskontrakt med undervisningsministeriet.
iii. Professoratpolitik – forskellige kriterier omkring ansættelse af nye VIPere.
c.

Fællesrådet
i. Holdningspapir vedr. Dagpenge (Se bilag)
LUPUS har udsendt holdningspapir om dagpenge. Martin efterspørger om OR har
holdning til, hvorvidt SR skal have en holdning til dagpenge.
1. Formandsskabet mener ikke at OR ikke vil forholde sig til holdningspapirets
udspil – dette vil formandskabet gerne have til referat i SR. Idet OR ikke
mener at SR skal have en holdning til dagpengepolitikken.
Papiret er vedtaget i LUPUS, OR vil blot ikke have sit navn på. OR skal
derfor nu tage en beslutning om hvorvidt vi skal agere på at SR går den
politiske vej.
Forslag om at dagpenge skal op på FRs møde. Kommentarer til at
udskydelse af studiet ikke nødvendigvis er frivilligt.
Fællesrådsformanden bakker naturligvis op om LUPUS.
Retorikken i holdningspapiret kritiseres bredt blandt OR – denne skjuler ikke
at der er en partipolitisk holdning bag papiret.
Alt i alt skal OR tage stilling:
a. om vi i OR skal sige vi slet ikke forholder os til papiret
b. om OR skal tage stillingen til papiret og der igennem ytre vores
bekymring omkring holdningspapiret fra SR
2. Ors holdning til papiret at dette ikek er okay og vi opfordrer til at SR ikke går
denne vej. Hvis det sker er det ikke med OR som støtte.
Ydermere vil OR gerne indstille at SR fremover ikke skal være partipolitisk.

d. DJØF
i. Opfordring til at deltage i DJØFnetværket - der igennem kan vi opretholde vores
støtte fra DJØF. OR opfordres derfor til at være mere aktive i DJØF.
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6. Møde med Allan Würtz
a. Vilkår for studerende på Fuglesangs Allé – fx booking systemet var oppe at vende. Dog på
meget uformel vis, så der er tvivl om hvorvidt dette holder J
Der kommer nyt system til sommer, således at alle studerende skal logge ind via samme
system.
Der stilles forslag til at booking systemet skal tages til genovervejelse. Tarskforce-udvalget
skal tage med at nye studiepladser skal være uden booking.
Allan giver også udtryk for at studiestarten har været noget rod.
Træd varsomt med lokaler i øverste etage i S bygningen, når det kommer til klasselokaler.
Dagsseminar omkring beskrivelse af studieretninger.
7. Møde med Dekanen
a. Undskyldning + rummene derovre er fantastiske. Strømstik er et issue – løsning er på vej.
Tarskforce udvalg tager kontakt til Svend.
8. Aktivitetsudvalg
a. Evaluering af Grillaften
i. Gik super godt J Jens og hans crew kørte det i god stil. God stemning blandt de
nye. Hold det igen. 30 deltagende.
b. CampusDay – tema & opgaver.
i. Afterski tema med Jägerbombs. Kirsten er ansvarlig og skal bruge hjælpende
hænder. Jens har skaffet flyverdragt.
c.

Dimission

9. Katineudvalg
i. Julius skal til møde d. 9. oktober i udvalget og han vil gerne have inputs til
økonomisk forenings mail: oekonomiskforening@gmail.comk
10. Booking af læsepladser og lokaler på Fuglesangs Allé:
Problemer med at se, hvilke lokaler, der er blevet booket? Oeconrådet har følgende holdning:
-

Læsepladser – ingen bookingpladser
Lokaler – andet booking tidspunkt?

Disse punkter tages med videre til næste møde med Allan Würtz.
11. EVT.
Problamatik ang. medarbejderflugt à studienævnet er opmærksomme på det.

HUSK AT UDFYLDE DOODLE MED DATO FOR JULEFROKOST!

	
  
	
  

