Referat af Oeconrådsmødet d. 14. november 2012
1. Valg af dirigent og referent
Kirsten er dirigent, Sofie referent.
2. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt.
3. Nyt fra formandskab
a. Opfølgning på Opstillingsmøde
Allan opstillet til AR. Lars Hougaard, Christoffer Christensen, Heidi Thysen, Mie Dæncker
og Jonas Carlsen er stillet op til SN, med Nanette Jørgensen som suppleant.
Kampvalg til Studienævnet, Frit Forum har opstillet kandidat. Der opstilles valgbod med
popcorn og laves plan for at komme ud på forelæsninger osv. Ideer til at nå de studerende
modtages meget gerne.
Planen til valgboden kommer til at ligge på OR, og man kan skrive sig på vagter i boden der.
Silas fortæller lidt om Frit Forums kandidat, det vil skabe mere opmærksomhed på selve
valget med et kampvalg.
b. Månedsmøde med dekanen
Syllabus fungerer stadig ikke, men Svend satser på det løser sig selv. Status quo med lokaler
og Storcenter Nord. Omrokering på biblioteket, så vi får flere studiepladser, er vist igangsat,
ligeledes skal nogle kontorer i S blive frigjort til studiepladser. Usikkerhed om, hvilke
lokaler, der er tale om.
Vi er blevet lovet rulletavler til lokalerne, så især matematikfag får bedre plads. Usikkert
om, hvem der egentlig kan bestemme det. Planen er, at de lokaler, som oeconer undervises i,
får disse – men det har lange udsigter.
c. Nordic Forum for Business Students
God ide, Lance vil gerne kigge på det, hvis der er tid. Alternativt et samarbejde med ABC så
vi deler arbejdsbyrden. En mulighed er at høre mere, inden vi endeligt bestemmer os for,
hvad vores holdning er til ideen. Sofie kontakter Michael fra ABC og formulerer fælles mail
tilbage, og der følges på det til konst. møde.
d. Julefrokost d. 16/11 er aflyst
Til gengæld æbleskiver og hygge til konst. møde.
4. AU VALG: Oplæg ved Heidi Klokker, Spidskandidat for Studenterrådet
Informerer om planen til valget til Bestyrelsen.Heidi stiller op på SR’s samlede valgkampsgrundlag.
Grundlaget har i år fire punkter:
Uddannelseskvalitet, dvs. forbedring af undervisere og ansættelsen af disse, så de studerendes
udbytte af forskerne bliver sikret. Bygger desuden på, at fokus skal flyttes væk fra FUP og
brandingen af AU, da dette ikke giver reelle forbedringer for de studerende.
Universitetsdemokrati, dvs. de studerende selv vil bestemme hvem der skal sidde i forskellige
udvalg. SR ønsker internt flertal i AU’s bestyrelse.
Kollegier på Kommunehospitalet. AU regner med at byde på det, og SR ønsker, at der udbydes
nogle studieboliger her, så det tager lidt af presset af boligmarkedet.

Kvote 2, mere nuanceret optagelse på kvote 2 i stedet for kun karaktergennemsnittet i fire
adgangsgivende fag osv.
Heidis eget hovedpunkt er uddannelseskvaliteten. Hun stiller op sammen med Benjamin, der
genopstiller til Bestyrelsen. Det er en fordel, at Benjamin har et års erfaring, og der er ikke kampvalg
internt i SR. Desuden opstiller 2 fra Frit Forum, Konservative stiller 2 kandidater op og Grønt AU
stiller også op med en kandidat.
Valgdebat den 26/11 med alle bestyrelseskandidater i SR’s lokaler. Der ønskes en konstruktiv debat.
Arrangementer som Grill din Spidskandidat kommer oppe på det gamle campus, og der arbejdes lidt
på lignende arrangement på CFA.
Der opfordres til, at alle deltager i valgkampen og hjælper til eller bare informerer.
5. Politisk udvalg
a. Studienævnet
Det er igen blevet muligt at forsvare en gruppeopgave i gruppen, det bestemmes enkeltvis af
SN. Charlotte og studenterrepræsentanterne er imod dette, så udsigterne er dårlige.
Problem med rigtig mange 5000-fag, der er projektfag. Det kan ende i, at den enkelte skal
skrive flere projekter pr semester. VIP’erne ser ikke problemet, da forskning og projektfag
hænger godt sammen. Problemet er bl.a. det smalle fagudbud. Arbejdsbyrden er meget stor i
projektfag, og derfor vil fordelen med flere projektfag ikke være til stede. Der foreslås, at
nogle projektfag laves om til synopsisfag. Et problem kan desuden være, at forventningerne
til et projektfag er højere end til andre fag.
Theories bliver udbudt alligevel til efteråret, det bliver delt mellem Jesper Wulff, Niels Peter
Mols og endnu en phd. Det starter dog sandsynligvis i starten af august, men det er et
engangstilfælde pga. Mols’ undervisningsfri.
Michael Stæhr overtager undervisningen i Financial Markets and the Real Economy til
efteråret, så det også bliver udbudt.
Eksamensplanerne er endnu ikke kommet, og der går rygter om, at planen først kommer
medio december. Det kan ikke være rigtigt, og derfor går SN-repræsentanterne til
Prodekanen. Merc har fået planer, og derfor opfattes det som om, at oecon og soc igen bliver
nedprioriteret. Især et problem i fag, hvor eksamen planlægges som værende i december!
Der blevt lovet planer pr. medio november.
Fremover skulle planen være, at planerne lå klar tidligere. Universitetet har lokalemangel til
eksamenerne generelt. Der er også blevet talt om, at eksamensdato er klar samtidig med
fagtilmelding.
Note: Inkonsistens i referaterne, så vi ikke kan gå tilbage og se, om der ligger en beslutning
om, hvilken model vi helst vil arbejde på.
Ift. næste år håber vi på en seriøs forbedring på både skema- og eksamensplansfronten, men
intet bliver lovet.
Skemaerne for næste år er blevet lovet klar før jul, og fagtilmelding er åben fra 15. – 30.
november.
Code of Conduct (jf. sidste møde) er ikke endeligt, men blot et udkast. Der arbejdes videre.
Lokalebooking er blevet foreslået lavet om, og både det og tavleproblemer tager Peder
Østergaard med videre.

Der er blevet stjålet computere fra aflåste lokaler (IMSQE-kontoret), så der er planer om
kortlæsere på alle døre.
Hovedområdestudienævnet er nu konstitueret, formand er fra jura og næstformand fra merc.
Kreative lægeerklæringer mht. eksamen blev diskuteret. Principielle sager fra de enkelte SN
afgøres stadig der, men de tages med videre, og derefter besluttes der en fremtidig procedure
efterfølgende. Ellers bliver behandlingstiden simpelthen for lang.
Ekstra: de påkrævede fag til kandidaten på Oecon ligger med 8 i efteråret og 1 i foråret, hvis
man er businessorienteret. Derfor ønskes Empirical Finance og Organisational change and
development inkluderet i denne pulje, så udbuddet og fleksibiliteten øges. De to er også
4000-fag og vurderes til at passe udmærket ind. Der foreslås desuden Advanced Financial
Reporting (5000-fag).
b. Akademisk råd
Umiddelbart intet nyt fra AR.
c. Fællesrådet
Politikpapiret ændres så den ekstra formulering fjernes, men kravene om forlænget periode
og forkortet optjeningsperiode bestod. Desuden blev det indstillet til LUPUS, at
formuleringen fremover overvejes nøje i den slags papirer. ARTS valgte at stemme for
kompromiset og nu venter vi at se, hvordan den nye formulering af papiret bliver, før vi
tager videre holdning. En generelt rigtig positiv oplevelse med mødet i FR, OR blev hørt og
vi havde en god debat.
Dirigentinstitutionen tolker statutterne, derfor kan de bestemme, hvad der er studenterpolitik
og hvad der ikke er. Derfor er den eneste mulighed for, at hele diskussionen droppes, hvis vi
stiller mistillidskvotum (en noget drastisk handling).
Forslag om, at der i det nye FR stilles forslag om ændring af statutten, så denne magt fjernes
fra udelukkende at ligge hos dirigentinstitutionen.
Der foreslås, at OR til foråret tager en generel diskussion om studenterpolitik, så vi er mere
klar på de generelle holdninger.
Jakob og Rasmus fra FR er blevet valgt til Landsorganisationen som hhv. formand og
næstformand.
Allan stiller op som næstformand til FR næste gang.
i. Julehygge
Juleafslutning med mad. Mandatbærer plus en ekstra deltager pr. mandat den 21.
november. Frist for tilmelding er i morgen (15/11).
d. DJØF
Repræsentantskabsmøde den 24/11. Intet konkret på dagsordenen endnu. Heidi foreslår, at
hun genopstiller til DJØF og så indsupplerer vi i december efter konst. møde.
6. Aktivitetsudvalg
a. Evaluering af Dimission
God dag, alt for mange hjælpere. 30 dimittender og gode tilbagemeldinger fra dimittenderne.
Forårets dimission er d. 4. maj, og ansvarlige må gerne melde sig.
b. Aflysning af Oeconaften (Kan evt. afholdes i foråret)

For travlt her i efteråret. I stedet holdes i foråret ligesom EØ-aften.
c. EØ arrangement
Kåring af årets EØ, 5000 kr. fra Vestas, nomineringer indsendes hertil. Dato for
arrangementet er den 13. december og frist den 6. Al kontakt sendes til Alumneforeningen.
Der ønskes fokus på selve uddannelsen, derfor gives prisen til en nuværende studerende i
stedet for en alumne. Der kommer desuden en hypnotisør og underholder.
7. Task-Force
Stadig i gang, afventer svar på mails. I dag er skærme godkendt, og disse er bestilt. Der er fire
grupperum, og der kommer skærme i alle disse. Loungen i U (Dong sponserer) bliver fyldt med
møbler. Studenterloungen med bordfodbold og tekøkken planlægges at blive i den gamle cafe. Eigil
satser på at kunne godkende ideen, så snart køkkenet er væk. Rummet over Øvre Multirum bliver
sandsynligvis lavet til læsesal, og det er DONG, der sponsorerer det.
Problemet med adgang udenfor åbningstid er stadig ikke løst. Kortene skal omkodes, men Hbygningen er altid åben. Der kan ikke bookes lokaler efter kl. 21.00, ellers skal pedellerne kontaktes.
Når kalenderen kommer op og køre, kan det være en god ide, at vi går ud og informerer de
studerende om, at man kan tjekke på kalenderen, om der fx er plads i S.
8. Bladet Ø
Silas har sagt op, og der søges ny redaktør til Bladet Ø. Udfordringen med bladet er
markedsføringen, da der er regler for, hvor bladene må ligge og alt behandling med standere i S går
for langsomt. Måske skal det prøves igen bare at lægge bladene på bordene.
Kriterierne for at ansøge jobbet bør være, at man kender til oecon og soc-uddannelsen, bl.a. fordi vi
kommunikerer med studievejledningen. Commerciel har lagt deres strategi om efter
sammenlægningen, så de er mere bredt funderede, men den lange deadline gør Bladet Ø mere
aktuelt.
Alternativt for krav til ansøgerne til en stilling kan man sætte nogle rammer for, hvad bladet skal
indeholde.
Generelt er holdningen, at Bladet fortsat skal skrives af oeconer og socer, for ellers kan det
diskuteres om bladet skal ligge under OR længere.
9. EVT.
Alle udvekslingsaftaler fra det gamle ASB nu er åbnet for Oecon og Soc, og vi kan søge dem fra nu,
og altså have afrejse til efteråret. Information findes på www.bss.au.dk/studyabroad.
Bogformidlingen har stadig 30.000 kr. til et socialt arrangementet, og Bastian er meget lydhør for
ideer. Planen skal foreligge inden jul, ellers går pengene tabt.

Husk at der onsdag d. 5. december vil blive afholdt konstituerende møde,
hvor der skal findes nye medlemmer til Oeconrådet.

