
Oeconrådsmøde, tirsdag 16. marts 2010 kl. 16.15 

Referat 
 
Deltagere: Karen Marie, Karin, Claus, Klaus, Maria, Anders, Morten, Christoffer, Rasmus, Jeppe, Sara, 
Charlotte, Palle, Niels, Casper, Martin, Louise 
Fraværende: Jan, Chalotte, Kathrine 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Ok 
 

2. Valg af dirigent og referent 
KM og Louise 
 

3. Nyt fra formandskab (Karen Marie) 
a. Lokalesituation 

Lokalerne er klar. Ovenover kantinen (bygning 1322). Der er 4 lokaler af forskellig størrelse. 
De skal fordeles mellem ØF, AISEC og os. Lige nu ser det ud til at det største lokale bliver 
mødelokale (ØF får en skabsvæg til depot). De tre andre fordeles mellem os.  Vi tager ret-
ningslinjer for mødelokale op under evt. 

b. Bladet Ø: opdatering 
Der er kommet en ansøgning. Hun har fået tilbudt stillingen efter samtale i dag. Der bliver 
overlap med Lihn og Kristian. Der er to ledige stillinger fra næste semester. 

c. Gaver til arrangementer 
PBO har sagt go for at sponsorere gaver og kamera til bladet Ø (lån) 
 

4. Nyt fra udvalgene 
a. Politisk udvalg:   

i. Studienævnet:  
1. Læsepladser (Claus) 
Møde på tværs af studienævnene (IFSK, JI og IFØ) på torsdag. Derefter går de 
samlet op til dekanen. PBO kan muligvis finde noget til os. 
2. Fra sidste møde 
Oprettelse og omstrukturering af fag – der er udsigt til flere 5 points fag 
3. Næste møde 
Fagudbudsplaner for efterår 2010 og forår 2011 – se udskrifter på kontoret, hvis 
der er kommentarer noteres de og afleveres i KM’s kasse 
Diskussion af fag-sammensætning fortsat fra sidst  
Fremlæggelse af EØ-forslag til ny struktur 
 

ii. Djøf repræsentanter: den nye struktur (Christoffer) 
Møde med præsentation af ny struktur 

 

 
 
Repræsentantskab (mødes 1 gang om året, 25 og 30 medlemmer fra de regionale 
netværk)  
Forretningsudvalg (10 medlemmer) 
Regionale netværk (egentlige DJØF-baggrundsgrupper) 
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Samarbejdspartnere (Oeconrådet og andre baggrundsgrupper, fremover skal vi sø-
ge om penge til arrangementer på forhånd og baggrundsgruppe tilskuddet ca. 7000 
kr. pr. år frafalder) 
 
Men der var ikke enighed, da ”samarbejdspartnerne” mange steder finansieres ud 
fra Djøf-baggrundsgruppe-tilskuddet. 
Problemet er, at vi mister vores baggrundsgruppe tilskud og at vi mister indflydelse, 
da vi ikke længere er repræsenteret i repræsentantskabet. Et andet problem er, at 
forretningsudvalget bliver selvsupplerende.  
Nu skal der udarbejdes et alternativt forslag til en struktur af alle dem, der et i oppo-
sition. Dette skal ske på et møde inden næste repræsentantskabsmøde.  
Lige nu arbejdes der på at halvere baggrundsgruppe-tilskudet for at få lov til at be-
holde den eksisterende struktur.   
 
Oeconrådets holdning: 
Oslobåden: Alle der møder op kan få lov at stemme (ikke andre), da der lige nu er 
meldt flest til fra det gamle C3 er der ulige stemmefordeling. Det er ikke hensigts-
mæssigt.  
Selvudpegende bestyrelse: vi er ikke glade for idéen. Der skal være lige mulighed 
for repræsentantskabet og forretningsudvalget til at kunne udpege lister med enkelt-
kandidater.  
Fordelingen af medlemmerne i Repræsentantskabet: der skal være en anden forde-
lingsnøgle blandt ”frivillige” og eksisterende foreninger 
 

iii. Samrådsmøde (Louise) 
Info om formål  sparring og samarbejde 

 
b. Aktivitetsudvalget (Palle):  

i. Plan for resten af foråret! 
Se mail med plan for resten. 
Forslag: oplæg om case-competition 

ii. Vigtige datoer (dimission) 
Foråret:  
18. marts: Internship i investeringsbanker 
Start april: EØ-aften – der er ikke helt styr på det endnu 
8. april: Torben Andersen 
4. maj: Peder Pedersen 
7. maj: Den Gyldne Pegepind 
8. maj: Dimission 
Efteråret:  
August: grillarrangement for udvekslingsstuderende 
Henrik Sørensen: Konsulentarbejde 
Valeri Voev:  Volatilitet på aktiemarkedet 
Unge aktionærer arrangement 
Martin vil gerne være med i aktivitetsudvalget. 

 
iii. Den gyldne pegepind 

Er der nogen der har lyst til at være med til at arrangere? 
Vores kontakt i Nordea er væk, men der er mulighed for at søge Djøf eller Vestas 
om midler (ca. 5-10.000 kr. – helst over 5.000 kr.) 
Morten, Maria og Jeppe vil gerne være tov-holdere.  
 

c. Evalueringsudvalg: opdatering (Klaus) 
Midtvejsevalueringer i går og i sidste uge. Fremmøde var skuffende og der var generelt til-
fredshed. Det var småting.  
Men dog én ting var ét problem: Makro-aktivitetskrav – man skal til tavlen. Hvad synes Oe-
conrådet: 
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- Det er en mundtlig eksamen: det virker derfor oplagt som øvelse, da 
folk ikke har erfaring i at gå til tavlen. 

- Der er åbenbart ændret på proceduren siden sidste år – der er mere 
tvang over denne måde – det virker som offentlig eksaminering 

- Det virker som om der i år er forkert tolkning af fagbeskrivelsen – 
der er opstået en forkert kultur omkring det, da der har været ten-
dens til kun at fokusere på den opgave man skal til tavlen i og så ef-
terfølgende er man ”færdig”. Forskellen fra sidste år er, at der kun 
er 1 opgave, der på forhånd er udvalgt. Det fungerede bedre sidste 
semester, hvor det var et helt opgavesæt. 

- Vi tager en snak med Allan Sørensen og forklarer problemet  - vi vil 
gerne fastholde det som et krav i fagbeskrivelsen, men der skal væ-
re et mere afslappet forhold til det på øvelsestimerne. Efterfølgende 
sender vi mail til holdrep’erne med resultat af mødet med AS, så de 
ved at de er blevet hørt. 
  

d. Informationsudvalg 
i. Idéer til skærmene den næste måned 

Så snart der er udvikling i læsepladsproblemet skal det op 
Ny struktur-debat: kort oplæg fra Palle med dato, tid og kort info osv.  

ii. Andet: 
Nyt månedsbrev layout – super flot 
Snakker om at udvide kommunikationskanaler – så hvis man har idéer er man vel-
kommen til at henvende sig 

 
5. Studenterrådsoplæg fra Niels Dyrholm 

- Der er ved at blive ændret arbejdsgange i SR. Fra styrelsen er der blevet oprettet en række fag-
råds- kontakts-ansvarlige. Niels er ansvarlig for kontakten til os. Nogle fagråd har svært ved at 
komme i kontakt med SR og der mangler kontakt mellem de ”svage” fagråd til nogle af de ”stær-
ke” fagråd. Vi skal hjælpe med dette i form af besvarelse af spørgeskemaer omkring vores dag-
lige arbejde - formålet er at opbygge en bank over studienævnsaktivitet, som man kan hente er-
faring fra fx hjælp til besvarelse af de ”svage” fagråds spørgsmål og desuden til at indhente udta-
lelser til pressen fra  

- Omstrukturering af universitetet: det har været hemmeligholdt og da offentliggørelsen kom, så er 
studenterrådsrepræsentanterne blevet kørt ud på et sidespor (ignoreret). Der arbejdes på at af-
holde et møde for alle fagråd, hvor konkrete krav kan diskuteres i forhold til sammenlægningen. 
6. april – der kommer en invitation senere med dagsorden.  

- Fagråds-semniar d. 18. fra 16.30-20. (Se opslag på kontoret) 
- Politik-konfererence for DSF (øverste organ for studenterpolitik i DK) på CBS 16-18 april. Dead-

line for tilmelding 9. april. Niels sender dagsorden. Man er velkommen hvis man har lyst. I Århus 
har vi 26-29 mandater (hvis ikke alle tager med er der mulighed for at hver deltager bærer 3 
mandater). 

- 14. april formøde til politik-konference 
- Liste over kommende seminarer bliver sendt og ophængt på kontoret. Bl.a. motivation af frivilli-

ge.  
 

6. Evt. 
a. Lokalesituation: retningslinjer 
b. Christoffer siger tak for hjælpen til Clement arrangementet 
c. Claus informerer om fremtidigt samarbejde med Unge Aktionærer i efteråret 

 

 


