
Oeconrådsmøde, onsdag den 01. juni kl. 16.15 

Referat af Oeconrådsmøde d.  1.6 2011 
Tilstede: Jesper, Lene, Nanette, Claus, Klaus, Linh, Allan, Christoffer, Ida, Karin, Lars, Rikke, Per 

Fraværende med afbud: Kathrine, Sofie, Thomas, Morten T,  

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Claus 

Referent: Klaus 

2. Godkendelse af dagsorden og referat: Godkendt 

3. Nyt fra formandskab 

Hjemmesiden bliver opdateret over sommeren.  

Morten opfordres til at lave EØ-hjemmeside samtidig 

4. Nyt mailsystem 

Kan findes på mail.oeconraadet.dk 

Brug labels til at markere, hvad mails hører til.  

Der oprettes mails til udvalg, fx aktivitetsudvalg@oeconraadet.dk 

5. Politisk udvalg 

a. Studienævnet 

i. Kandidatordning 

Skal godkendes til næste studienævnsmøde. Mest revolutionerende er 
progressionskrav og en ren EØ-kandidat. Studieordningen der er godkendt sendes 
ud efter SN-mødet.  

ii. ACE – akkreditering af erhvervsøkonomi 

   Erhvervsøkonomi er blevet akkrediteret uden forbehold.  

iii. Søgning til psykologi er større end antallet af pladser. Allan arbejder på det og 
holdes op på hans garanti. 

6. Statutudvalg 

Hvem skal kunne være med? 

Formelle medlemmer: Oecon og Soc’er – antal sættes op til 11. 

Aktive kan være alle, også merc’er.  

Arrangementer for alle interesserede.  

Skal ph.d.’er kunne være medlemmer?  

Ikke formelle medlemmer. Ph.d.’er kan være aktive i Oeconrådet, og ansvarlige for udvalg.  

Skal møder opdeles: Nej 

Evt. Skal folk kunne arrangere ting i samarbejde med Oeconrådet uden at være forpligtet til at 
deltage i møderne.  

Hvordan skal aktive defineres, og hvordan skal det bruges? 

Udvalget kommet med et forslag. Der skal fremgå af hjemmesiden, hvem der er aktiv. Statuten skal 
sige hvad der kræves for at være aktiv, og hvornår man ikke længere defineres som aktiv.  
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7. Aktivitetsudvalget  

a. Case competition 

Udvalg nedsat: Klaus, Per,  Lars, Rikke 

8. Studiestartsudvalget  

Indlæg til ruspjecen er lavet og afleveret. Kan eventuel hænges op på instituttet til info om 
Oeconrådet.  

Opfordring til  at nævne EØ-netværket i præsentationen af Oeconrådet. 

9. Erhvervsøkonomisk alumne forening & EØ-netværk 

Alumne forening kører på skinner. Nu med logo og 25.000 kr. Fra instituttet. 

EØ-netværket: Arrangement i efteråret, forslag modtages af Ida.  

10. EVT. 

Opdater vidensbanken 

Vasker kopper op.   

Ekstra OR møde holdes sidst i juni.  

Djurs sommerland – Udfyld doodlen.  

 

 

 


