Oeconrådsmøde, onsdag den 5. December kl. 17.15

REFERAT FRA MØDE D. 5. DECEMBER 2012
1. Valg af dirigent og referent
a. Ida er dirigent, Silas er referent
2. Godkendelse af dagsorden og referat
a. Dagsorden er godkendt
3. Nyt fra formandskab
a. Nordic Forum for Business Students
i. Der er sendt en fælles mail på vegne af ABC-council og OR til initiativtagere. Har
man interesse i dette, skal man henvende dig til Sofie G.
b. Møde med dekan d. 17.12.12 kl 14.30: Martin deltager. Der er plads til flere, så henvendelse
til Ida, hvis man gerne vil deltage i mødet.
c.

Årsberetning
i. Ida og Sofie har udarbejdet en årsberetning for 2012. Den beskriver året, der gik, og
ligger forslag til arrangementer for 2013. Den bliver lagt op på hjemmesiden.

d. Regnskab
i. OR har i 2012 et overskud på 5200 kr. (langt bedre end sidste år). Regnskabet
ligger på kontoret i papirsform. På OR’s konto er der ca. 8000 kr. Overskuddet
skyldes primært en stor støtte fra DJØF. Udgifterne har været små, da Campus Day
blev arrangeret med midler fra studiemiljø-pulje.
4. Nyt fra studienævnet
a. Undervisningstilmelding for forår 2013 skal gøres inden mandag d. 10. december. ORmedlemmer bedes videreformidle dette.
b. For at følge op på bl.a. problemer med eksamensdatoer, skal Anne til et møde med Peder.
c.

Hvis man skal til en mundtlig eksamen, hvor man selv kan vælge tidspunkt for eksamen, så
vil tilmeldingslister komme til at ligge ved studievejledningen i S-bygning.

d. Det populære fag ’Organizational Change and dev.’ udgår og et nyt fag ’Employee Morale’
kommer i stedet.
e. Hovedstudienævnet, der er studienævn for hele BSS, er blevet konstitueret.
5. Nyt fra akademisk råd
a. Der er blevet udarbejdet et papir ’Code of Conduct’ for BSS, som skriftliggør normal fornufti
opførsel. At det skal laves er for at universitet kan opnå akkreditering.
b. Strategi for AU diskuteres : er et fokus på talentudvikling og mere elite. Strategei
c.

Indstilling til AU-medie: univers nedlægges i foråret og der kommer en ny avis. For at sikre
neutralitet skal der ansættes en redaktør med en bagvedliggende redaktionskomite.

d. Fun fact: Da Svend H. er træt af at de studerende har aftalt meget på forhånd på formøder,
påpeger han, at han synes det er udemokratisk.
6. Valg af nyt formandskab
a. Afstemningsform: nuværende medlemmer beslutter valgprocedure: Valgproceduren bliver:
at alle, oecon- og soc-studerende, der er fremmødte til det konstituerende OR-møde har
stemmeret til valget.
b. Stemmetællere: Kirsten og Klaus
c.

Formand: Christoffer ’Lance’ opstiller og vælges
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i. Fokus: fortsætte gode stime, studienævnspolitik, øget fagudbud, nye
arrangementer: kursus(Lyx fx), oeconaften
d. Næstformand: Heidi opstiller og vælges
i. Fokus: faglige arr., bedre studiefaciliteter på Campus, bedre tavlefaciliteter,
e. Kasserer: Mikkel Munck (5. semester) g Nina Enggaard (3. semester) opstiller
i. Nina er valgt som ny kasserer
7. Valg af øvrige medlemmer
a. DJØF repræsentant (1) : Vibeke Borch Henning (3. semester) opstiller og er valgt
b. Fællesrådets mandatbærer (2) : Martin Duus og Louise Torp opstiller og er valgt.
c.

Øvrige medlemmer (1 – 3), da øvrige medlemmer er udfyldt er der 1 plads : Mikkel opstiller
og er valgt.
i. Mikkels valgløfte: IT-ansvarlig, kage til debat-arrangement

8. Nedsættelse af udvalg og ansvarlige
a. IT og informationsudvalg: Mikkel (M), Lars,
b. Aktivitetsudvalg: Silas, Ida, Kira, Louise(M), Ida, Martin(M), Heidi,
c.

Evalueringsudvalg: Vibeke(M), Heidi(M), Kira, Anders, Martin(M), Ida,

d. Studiestartsudvalget: Ask, Lars, Christoffer Alben, Nina(M),
9. EVT.
a. Henv. Til Mikkel hvis man vil på OR’s mail-liste
b. Henv. Til formand for at få adgang til lokale
c.

Henv. Til Sofie for at aflevere sin OR-lokale-nøgle.

d. Hurra for de gamle og Hurra for de nye ! ! :D
e. Formand: Brug kontoret lige så meget så muligt!

GLÆDELIG JUL!!!!

	
  

