3. 18/4-13

1.Valg af dirigent og referent
Dirigent: Nina
Referent: Martin D
2. Godkendelse af dagsorden
3. Nyt fra formandskabet
a. facebook
Oprettet oeconrådsperson på facebook
Prøve at holde debatter på intern facebookgruppe så folk ikke bliver
spammet pr. mail. Der bliver nikket at det er en god ide. Sender en
skrivelse ud så det er klart for alle.
b. northside
14-16 juni. Studenterrådet søger frivillige. 2x 8 timer,
medarbejderarmbånd gælder hele festivalen, billigere øl og mad under
hele festivalen. Man kan vælge hvem man vil stå med. Frist 10. maj.
Kontakt northside@sr.au.dk
c. studiemiljø
Igen mulighed for at søge en ny pulje. 4 mio kr i puljen – bss 1,5 mio.
Forslag:
Lyd og lys som alle foreninger kan låne – bred opbakning.
Sende samlet ansøgning.
ABC har bestilt cykelcompressor..
d. andet
- Øf har fået lov til at holde fredagsbar i glassalen i M. Overveje
fredagsrundtur og invitere Hyldeberg.
- Aulaen skal bruges midlertidig til forelæsningssal, men ingen effekt for
ØF
- SL søger at overtage rusugen. Problemstillingen har været længe, de
har prøvet i flere år. Efterspørge at studienævnet forhandler en aftale så
vi har på skrift at oeconstuderende selv varetager rusugen.
4. Politisk udvalg
a. Studienævnet
- slået sammen Oecon og soc så der kun er én kandidatfagliste på
hjemmesiden
- Kvalitetssikringsstrategi i forbindelse med akkreditering cirkulerer i
de forskellige nævn.
- Tilmelding til fag ændret første runde: 1-10 maj. Påmindelse den 8.
maj. Fag med mindre end 10 personer vil blive lukket den 10 maj
hvorefter 2. Runde 15-20. maj.
- Forslag om at sætte merc fagenes tilmeldingsdato op på
hjemmesiden.
- Spørgsmål om vi kan tilmelde os på lige fod med merc efter
deadlinen. Ikke klarhed bliver taget op på møde (men der skulle
ligge en beslutning efter sidste års tummult); sådan skal det
naturligvis ikke være når der ikke er tale om begrænset optag.
- Områdestudienævn: Sker ikke så meget ud over
kvalitetssikringspapiret. Diskuterer fælles regler for eksamener.
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Næste møde diskuterer business mathematics. Stæhr arbejder hårdt
med at lave nyt pensum grundet den høje dumpeprocent i år.
- Spørgsmål til 2. årsstuderende om succesen af tutorerne fortsatte
kontakt efter rusugen: Evalueret til at være rigtig godt!
b. Akademisk råd
- Intet møde siden sidst grundet aflysning.
- Kvalitetssikringspapir: Meget positivt at studienævnet er blevet
skrevet ind.
c. Fællesrådet
- Konstituerende møde siden sidst. Per genvalgt som formand og allan
som næstformand. Louise med i aktivitetspuljen og kritisk revision.
- Aktivitetspuljekriterier er blevet ændret så man kan søge om
gentagende arrangementer. Men kun faglige arrangementer
eksempelvis penge til at kåre bedste forelæser dgp.
d. Djøf
- Ikke super meget nyt. Møde d. 3. maj kl. 10 omkring or som
frontgruppe for DJØF. Må meget gerne komme flere med.
- 4. oktober samarbejdsdag alle er velkomne.
f. Departmental forum
- ca. det samme som akademiske råd bare på institutleder niveau. Tale
om proces for institutstrategi.
5. Aktivitetsudvalget
a. DGP
- I R1 i stedet for telt da økonomisk bogformidling ikke ville være
med til dette. Efterspørger 2 ekstra hjælpere middagen. Per Dalbjerg
melder sig.
- Tælle stemmesedler op i dag.
- Alle forelæsere inviteret med, for at skabe bedre forbindelse mellem
studerende og forelæsere.
- Liveband ved øf om aftenen
b. Dimission
- Ikke meget siden sidst. EØ foreningen stiller dog ikke op alligevel.
Kun en soc dimitent. Kan godt bruge flere hjælpere.
c. EØ- og Oeconaften
- Vicki evaluering:
Godt: Mange gode forskellige virkemidler, God energi,
god taler,
Kunne forbedres: Brugt for lidt tid på at fortælle om jobbet,
delte meninger om tavlen.
- Rigtig godt med migling bortset fra ikke optimalt rum. Overveje at
køre Oeconaften og soc aften samtidig fremover. Klargøre at man meget
gerne må opsøge talerne efter arrangementet. Have cafeborde i mingling
lokalet.
d. Oeconprisen
- Vinde 15k. Opfordring til at oeconrådet nominerer Karen-marie
Kjeldsen, Claus Diderichsen og Klaus Kølbæk. Ansøgningsfrist 30. juni.
Formandsskabet undersøger til næste gang om fordele/ulemper ved at
nominerer flere.
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6. Bladet Ø
7. Eventuelt

