Oeconrådsmøde, onsdag den 12. september kl. 16.15

Referat
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Sofie
Referent: Kirsten
2. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt
3. Nyt fra formandskab
a. Møde med Allan Würtz
Infopunkt: Regner med at afholde møde hurtigst muligt – meld ud hvis man er interesseret i
at komme med

b. Kontorfaciliteter
Kortlæsere sat i gang. Proceduren er at det kun er formanden, der kan indstille folk til at få
adgang til kontorerne på foreningsgang. Administrationen skal have kortnummer, ikke
årskortnummer! Samt en pinkode.
Hold orden i køkkenet. Tøm opvaskeren, hvis den skal tømmes!
c. Nyt fra kasseren
Status på pengebeholdningen. Saldo pt.: 11.267 kr.
d. HVB
Vi beholder vores pladser i bogformidlingen.
Bastian vil gerne have input fra ældre studerende omkring hvordan opstarten har været:
Lang ventetid på kompendier, mangel på bøger – de bliver hurtigt udsolgt! Ikke nogen
utilfredshed på 3. semester
e. Udvalg til indkøb (3-4 pers)
Vi har søgt penge til at forbedre studiemiljøet og fået dem: 384.000 kr. Nogle af pengene
skal gå til Campus-dag.
Karen er kontaktperson på Studielounge. Task-force: Jesper Hilsted, Rikke og Oskar.
ØF forslår at der bliver et rum for Oecon og Soc i halvdelen af ØF’s kontor. Der vil blive sat
en kaffemaskine og der vil være gratis kaffe. ØF foreslår at nogle af de penge OR har fået
går til bordfodboldborde og så vil ØF stå for vedligehold af disse. Pengene der bliver kastet i
bordene vil gå til gratis kaffe på ØF-kontoret. Bordfodboldbordene skal ikke stå på kontoret,
men et andet sted i S-bygningen. Formandsskabet synes det er en god ide at skabe noget
liv omkring ØF-kontoret og så slipper vi selv for at vedligeholde dem.
Afstemning: Synes folk det er en god ide? 21 for, 3 blanke
f.

Mødeplan efterår 2012
Onsdag fra 16-18 er umiddelbart den bedste mulighed. Forslag: ryk det til 18-20.
Formandsskabet flytter møderne, så de nu ligger fra 18-20.

4. Politisk udvalg
a. Studienævnet
Strategi-projektfaget blev aflyst med ti dages varsel, da en pHd-studerende sagde op med
øjeblikkelig virkning. Det samme er sket med real-options (5 point fag)
Dette skyldes jævnfør Anne ”medarbejderflugt” – der er simpelthen ikke kræfter til at køre
fagene.
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IMSQE: Forhøjet ståtakst stopper i 2013. Muligvis må man skære på ekstraydelserne til
disse studerende
Trøjborg: Lejekontrakt løber til og med kalenderåret 2013. Pt. Kun for oecon og soc. Holder
ikke i længden, da vi er på samme institut. Når der åbnes for merc. vil vi ”forsvinde i
mængden”. Studienævnsrepræsentanterne tager det op på næste studienævnsmøde.
Et enkelt 3000-fag på kandidaten skal kunne godkendes. Studienævnsrepræsentanterne
stemte for dette, for at kunne rette op på et eventuelt ”forkert” valgfag på bacheloren,
således man kan sikre progressionen i fag på sin kandidat.
Oecon er blevet akkrediteret for de næste 5 år.
Problemer med skemaerne! Men de skulle være blevet endelige nu.
AU vil have hele BSS akkrediteret. Dette indbefatter at der kommer nogle repræsentanter
rundt og hører, hvordan de studerende har det. Desuden er der udarbejdes en
studenterrapport – udarbejdet af studerende. Rapporten skal være positiv! Møde d. 20.
september. Det ses gerne at vi sender 2 repræsentanter. Anne og Nanette tager af sted.
Hovedområdestudienævnet er stadig under udarbejdelse.
Summer School har ikke fungeret i år. Strukturen vil blive ændret til næste år.
b. Akademisk råd
Allan har travlt med Danmarks Største.
Kritik af Univers for at tale ledelsens sag! Man regner med at det bliver bedre i fremtiden.
c.

Fællesrådet
18. september er det fællesrådmøde. Martin tager med. Nanette er forhindret, men Søren
tager hans plads.
26. september kl. 15-16. SR har inviteret Morten Østergaard, Michael Christiansen og
Torben Holm kommer og fortæller om ”Fremtidens universitet.”
Fagrådshyttetur fra 5. til 7. oktober.
Nanette har meldt sig ud af AUPUS henover sommeren, fordi hun har for meget at se til.
Er man interesseret skal man opstilles på mødet tirsdag, der er 4 ledige pladser.

d. DJØF
Skal til at forhandle frontgruppetilskud: Basistilskud + søge om yderligere tilskud.
Møde i studenterpolitisk udvalg d. 27. september fra 17-19. Det ville være ønskværdigt hvis
nogle OR-folk ville engagere sig.
5. Diskussionspunkter
a. Mangel på læsepladser (1)
Femte sal i S-bygningen er en mulighed. Charlotte ser gerne at vi kommer med et konkret
forslag.
Fokus på at det er stille-læse-pladser som vi efterspørger.
Langsigtet mål børe være at hele øverste etage i S-bygningen bliver læsesal, og kontorerne
bliver specialepladser.
Glassalen ved cafeen kan være det kortsigtede mål – det vil egne sig fint til læsesal.
Har vi nogen ide om, hvor mange pladser vi vil kræve? Hvor mange skal vi bruge?
Svært at lave endeligt estimat nu, da kulturen på merc. (vedrørende, hvor man læser)
muligvis ændres over tid.
Gamle SAM: ca. 4000 studerende og ca. 400 læsepladser
b. Mangel på kontorer til instruktorer
Vigtigere med læsepladser! Punktet droppes, men der skal stadig holdes spørgetimer! Det
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skal ikke være en undskyldning for at droppe timen. Kontakt planlægningskontoret for
lokalebooking
c. Specialepladser
Charlotte er meget begejstret fra studiemiljøet på Trøjborg, så vi har hende i ryggen. Det er
Allan Würtz, der sidder med det pt. Så det er ham vi skal gå til!
Skal lave strategiplan ift. når der åbnes op for merc. Hvad smider merc. i puljen? Hvordan
skaffes flere pladser?
d. Overfyldte lokaler
Meld det til Sofie, hvis man sidder til forelæsning i et lokale, der ikke giver mening!
Storcenter Nord: Der kan man høre Føtex kunderadio, hvilket afbryder forelæsningen.
Desuden er der ikke internet
6. Aktivitetsudvalget
a. Program for efteråret
Oeconaften – søg støtte hos DJØF (Anne, Kirsten & Martin)
Grillaften for de udenlandske studerende for ØF-festen d. 28. september.

b. Dimission
3. november. Rikke og Kirsten er ansvarlige. Spred rygtet, hvis I kender nogen, der afleverer
inden d. 3. november, så vi kan få en invitation sendt afsted til dem! Skriv til OR’s mail.
Nanette informerer om Campusday.
OR’s bar: Hvem vil stå for det? Kirsten & Martin
Morten, ØF informerer omkring den nye fredagsbar på BSS. De søger en administrator og
en kasserer.
7. Studiestartsudvalget
a. Evaluering af rusugen
Alt gik godt!
b. DJØF
c. Holdrepræsentantordning
Møde i uge 39. Evaluering i uge 41.
8. Oeconkonference
29. september holder Oeconforeningen konference. De vil gerne have nogle hjælpere.
Martin, Søren, (Lance)
9. EVT.

