
Oeconrådsmøde, onsdag den 15. februar kl. 16.15 

Referat 
 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent:  

Referent: Kirsten 

2. Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt! 

3. Nyt fra formandskab  

Flytning af OR-møder pga. SN-møder (der i år ikke ligger på et fast tidspunkt)?  

Det bliver besluttet at ændre mødeplanen, så OR-møderne ligger umiddelbart før SN-
møderne. Dog holder vi fast i mødet d. 7. marts 

 

a. Strategi 

Formandskabet har overordnet diskuteret strategien for foråret, der vil komme til at 
indeholde følgende: 1) Studenterpolitik 2) Flytningen 3) Det lav-praktiske. 

Sørge for at vi er repræsenteret på alle årgange og i alle organer! 

Forholde os til det nye, men stadig fokusere på det som vi er gode til. 

 

b. ØF & SL 

Formandskabet har holdt møde med ØF vedrørende SL. Vil løbende holde månedlige 
videndelingsmøder for at holde hinanden opdateret. KØN bliver også inviteret. 

Diskussion om hvorvidt vi skal tilgå SL mere direkte. 

Morgenmadsarrangement på Fuglsangs Alle med tilhørende rundvisning. Sørg for at spille 
med åbne kort over for SL. 

Sende repræsentant til JSU 5. marts kl. 17 

 

c. Økonomi  

Venter på adgang til kontoen hos Danske Bank. 

Forslag om bankskift idet Danske Bank er meget dyr. Lance går videre med det 

i. Socialt arrangement  

For medlemmerne af Oeconrådet. Evt. Volley. (nærmere info følger) 

4. Business Council  

Karen Marie informerede: Nyt fagråd på Fuglsangs Alle. KM fungerer som mentor (udenom 
OR). Et råd for Business og et råd for de kommunikationsstuderende. Navnet er ikke endeligt 
på plads. God stemning mellem det gamle ASB Studenterforum og de nye foreninger. 

Claus har været til møde med ingeniørerne. De vil også blive repræsenteret i Fællesrådet. 

5. Politisk udvalg 

a. Studienævnet 

i. Dumpeprocenter; Obligatorisk opgave + statistik/matematik (EØ) 

60% for 1. semester EØ. Det blev diskuteret, hvad dette kan skyldes. 
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Skal Oecon og EØ måske undervises hver for sig (som det tidligere har været 
tilfældet)?  

Karen Marie er blevet kontaktet af en frustreret EØ-studerende. Forslag om et slags 
evalueringsmøde som OR kunne stå for, hvor evt. Charlotte og forelæserne kunne 
deltage. 

Man skal have 3 forsøg til de obligatoriske opgaver, MC-test mm., som det generelt 
er gældende til eksamen. 

ii. Udvekslingsaftaler 

Klaus Kølbæk har kæmpet for at vi kan få lov at benytte de udvekslingsaftaler som 
HA/merc kan benytte. Projektet er pt. gået i stå. Først i efteråret 2013 vil dette 
tidligst kunne lade sig gøre. 

Evt. møde med prodekan for uddannelse (Peder Østergaard) og videndeling (Frank 
…) og kræve svar på hvorfor det ikke kan lade sig gøre hurtigere. 

Charlotte mener vi skal bevare vores brand.  

Merit-aftaler er også gået i stå. Studievejledningen skal nu stå for at indhente 
underskrifterne fra Fuglsangs Alle. 

iii. Studiestart 

Nogle har haft reeksamen efter studiestart. Det var en fejl – vil ikke ske igen 

Nogle forelæsere er for sent ude med at oprette AULA-sider, så man ikke ved 
hvornår semesteret starter. 

IMSQE har haft problemer med at tage fag, fordi de ligger oven i hinanden. 

Problem med at litteraturen ikke er opdateret på fagenes sider. Mange 2. semester 
har købt forkerte bøger, fordi de har købt uden om bogformidlingen. 

iv. Eksamensresultat FMCS 

Problem at Raaballe vælger at hænge en bestemt gruppe ud (her pigerne). 

Også et problem at han diskriminerer internationale studerende, men vi bør måske 
fokusere på det vi har på skrift! 

b. Akademisk råd  

Blev holdt møde i januar uden at informere de studerende! Man ender med at lave en gen-
konstituering i slut februar. 

Vi får en enkelt studerende med i AU’s forum for uddannelse. Men kritisabel proces, idet 
Hylleberg mente at han skulle bestemme, hvilken studerende der skulle sidde der! 

AU’s forum for forskning: Niels Haldrup indstilles fra Økonomi. 

c. Fællesrådet  

Statutten blev vedtaget i første runde, hvilket betyder at vi højst sandsynligt får to mandater 
til næste møde 

Fest for Studenterrådet d. 16/5. Sofie og Ida vil som minimum repræsentere Økonomi 

Studenterrådet søger frivillige til at være med i styregruppen omkring Danmarks Største 
Fredagsbar. Kontakt Studenterrådets event manager 

d. DJØF  

Samarbejdsaftale underskrevet  Penge på vej til OR. 

Tænk over hvorvidt man har lyst til at in 

6. Aktivitetsudvalget  
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a. Arrangement for udvekslingsstuderende  

Kirsten, Mikkel og Silas står for arrangementet. Forslag: Segway world i Viby! 

b. Dimission d. 5/5 

Anne og Kirsten står for arrangementet, men får brug for en del hjælpere. 

Sæt kryds i kalenderen! 

c. DGP d. 11/5 

Problem med dato pga. ugeeksamen. 

d. EØ-aften 

Ida + Camilla vil stå for arrangementet. 

e. Brainstorming til forårets arrangement 

Jesper Jespersen (RUC) + Torben M 

Efteråret i samarbejde med FinanceLab med Jørgen Vig (d. 8. november) 

7. Evalueringsudvalg 

Sofie skriver mail, så vi kan få aftalt møde. 

8. EVT. 

Kaffemaskine: Husk at skylle kanden efter brug! 

Husk at bruge kontoret!!! 


