
Dagsorden	  d.	  14.	  februar	  2013	  -‐	  Oeconrådsmøde	  
	  

-‐ Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  –	  hhv.	  Nina	  og	  Rikke	  
-‐ Godkendelse	  af	  dagsorden	  –	  Mads	  tilføjer	  ”Ny	  forening”	  
-‐ Nyt	  fra	  formandskab	  

o Månedsmøde	  med	  dekanen	  
§ Stadig	  lokaleproblem:	  tidligere	  ASB	  er	  kommet	  ind	  i	  systemet	  og	  

oeconer	  er	  fyldt	  i	  ”hullerne”.	  Stud.adm.	  har	  ansat	  ekstra	  personale,	  
således	  at	  de	  kan	  ”følge”	  med.	  Oeconer	  er	  stadig	  i	  Storcenter	  Nord.	  
Bygning	  R	  skal	  også	  ”fjernes”	  som	  undervisning,	  dette	  er	  i	  gang.	  
Instruktorer	  og	  underviser	  er	  informeret	  om	  at	  de	  har	  mulighed	  for	  
at	  flytte	  sine	  timer.	  	  

§ Åbent	  universitet	  =	  er	  endnu	  en	  gang	  sagt	  højt	  at	  det	  skal	  ændres.	  
Der	  skulle	  være	  givet	  besked	  til	  pedellerne	  om	  at	  CFA	  skal	  være	  
åbent	  for	  samtlige	  studerende.	  	  
à	  Der	  stilles	  spørgsmål	  til	  biblioteket,	  om	  det	  kan	  åbnes,	  således	  at	  
vi	  som	  studerende	  kan	  komme	  ind	  og	  læse	  24	  timer	  i	  døgnet.	  	  
Hvad	  med	  adgang	  til	  Samfundsvidenskabeligt	  bibliotek?	  Dette	  er	  bør	  
åbnes	  for	  samtlige	  studerende	  ved	  IfØ	  –	  pt.	  skal	  vi	  selv	  kontakte	  Blå	  
Mænd	  for	  at	  få	  kortene	  åbnet.	  	  
à	  Kort-‐issuet	  bliver	  der	  fulgt	  op	  på	  til	  næste	  dekanmøde.	  	  

§ Møde	  d.	  21.	  december	  –	  Blackboard,	  BSS	  skal	  kobles	  på	  i	  2013,	  hele	  
AU	  skal	  overtage	  i	  2014	  (er	  Svends	  tanke).	  Grunden	  til	  at	  vi	  skal	  
skifte	  er	  at	  der	  ikke	  længere	  support	  til	  Aula	  –	  idet	  programmet	  er	  
forældet.	  Som	  prøvekaniner,	  får	  vi	  (BSS)	  lov	  til	  at	  opsætte	  
Blackboard,	  efter	  vores	  hensigter,	  hvorfor	  resterende	  fakulteter	  skal	  
indrette	  sig	  (det	  positive	  ved	  at	  være	  prøvekaniner).	  

§ Universitetsledelsen	  overvejer	  at	  det	  skal	  være	  ”nemmere”	  at	  skifte	  
mellem	  uddannelser	  –	  OR	  skal	  være	  opmærksomme	  på	  dette	  i	  
fremtiden.	  	  

o Der	  er	  fornuftig	  likviditet	  og	  kassererposten	  er	  så	  småt	  overdraget.	  
-‐ Studienævnet	  

o Fagbeskrivelser	  
§ Konstituerende	  møde	  er	  afholdt	  
§ Dropout-‐rates	  2011:	  undersøges	  nærmere,	  for	  at	  komme	  frem	  til	  

noget	  brugbart.	  	  
§ Ordblinde	  og	  studerende	  med	  engelsk	  som	  1.	  sprog	  –	  Charlotte	  

foreslår	  om	  ekstra	  tid	  er	  en	  mulighed.	  Dette	  stiller	  dem	  bedre	  end	  
”almene”	  danske	  studerende,	  hvorfor	  der	  kan	  være	  incitament	  til	  at	  
”snyde”	  sig	  til	  ekstra	  tid.	  Evt.	  forskel	  i	  ekstratid,	  alt	  efter	  hvad	  den	  
studerendes	  ”problem”	  er.	  	  
Julius	  nævner	  i	  forlængelse	  at	  studerende,	  som	  lider	  af	  ordblindhed,	  
skal	  søge	  til	  hver	  eksamen.	  Dette	  burde	  nedsættes	  ned	  til	  enten	  BA	  
+	  kandidat	  dispensation.	  Det	  er	  meget	  tidskrævende	  for	  den	  
studerende.	  	  

§ Problemstillingen	  med	  BSS	  Books,	  blev	  taget	  op	  –	  da	  det	  ikke	  burde	  
være	  rigtigt	  at	  de	  studerende	  ikke	  kan	  få	  sit	  kompendium	  printet	  
boghandlen.	  	  

§ Fagbeskrivelser	  ser	  ok	  ud	  –	  eneste	  faldgruppe	  er	  
regnskab/finansiering.	  SN	  modtager	  gerne	  inputs	  fra	  OR	  -‐	  de	  sender	  
fagbeskrivelser	  rundt	  på	  mailen.	  



§ 35	  stille-‐læsepladser	  etableres	  i	  Plug-‐Down	  (forventes)	  
§ Financial	  Markets	  &	  Corporate	  Strategy	  –	  Ida	  spørger	  hvad	  SN’s	  

holdning	  er:	  	  
Raaballe	  har	  dumbet	  40	  %,	  efter	  at	  have	  meldt	  dette	  ud	  til	  sidste	  
forelæsning.	  SN-‐rep	  vil	  tage	  den	  op	  i	  studienævnet	  og	  stille	  
spørgsmålstegn	  ved	  denne	  bedømmelse,	  idet	  man	  forventer	  stor	  
klageprocent.	  	  
Repræsentanterne	  tager	  med	  videre	  om	  interncensur	  og	  om	  at	  der	  
står	  eksterncensur	  i	  fagbeskrivelsen	  !!!!	  
Også	  klage-‐proceduren	  skal	  der	  spørges	  til.	  	  

-‐ Akademisk	  råd	  
o Intet	  nyt	  

-‐ Fællesrådet	  
o Intet	  nyt	  –	  næste	  møde	  er	  d.	  27.	  februar.	  

-‐ DJØF	  
o Intet	  nyt	  –	  og	  så	  alligevel	  
o Støtten	  sendes	  til	  os	  så	  snart	  underskrifter	  er	  på	  plads.	  Lance	  går	  af	  som	  

næstformand	  14.	  marts.	  Husk	  at	  spørge	  Heidi	  om	  vi	  har	  ind	  suppleret	  til	  
DJØF	  repræsentantskab.	  

-‐ Departmental	  Forum	  
o Per	  Henriksen	  skal	  kontaktes,	  såfremt	  vi	  vil	  have	  indsigt	  i	  studiemiljø.	  

-‐ Aktivitetsudvalg	  
o Martin	  og	  Ida	  er	  ansvarlige	  på	  EØ-‐aften	  –	  forslag	  om	  at	  EØ	  og	  Oecon	  kører	  

sideløbende,	  således	  at	  vi	  kan	  skabe	  netværk-‐session	  efterfølgende.	  
o Udvekslingsaften	  Kira	  og	  Martin	  er	  ansvarlig	  –	  torsdag	  d.	  7.	  marts	  
o Louise	  og	  Ida	  T	  foredrag	  –	  KOM	  GERNE	  MED	  FORSLAG	  –	  evt.	  Michael	  Svarer,	  

som	  den	  nye	  overvismand,	  evt.	  tidligere	  vismand	  Kresten	  Christiansen	  SDU	  
o DGP	  d.	  3.	  maj	  i	  forbindelse	  med	  sidste	  ØF-‐fest	  
o Nina	  og	  Mette	  er	  ansvarlige	  for	  dimission	  d.	  4.	  maj	  –	  SÆT	  KRYDS	  I	  

KALENDEREN	  
-‐ Task-‐Force	  

o Formandsskabet	  indstiller	  at	  kontakte	  ABC,	  ØF	  og	  SL	  om	  flytning	  af	  
bordfodboldbordet.	  	  

o Formandsskabet	  forsøger	  at	  danne	  et	  nyt	  tarskforce	  –	  da	  Karen	  snart	  er	  
færdig	  og	  Rikke	  er	  i	  ØF.	  	  

-‐ Bladet	  Ø	  
o Intet	  nyt	  –	  næste	  deadline	  var	  i	  tirsdags	  J	  	  

-‐ Ny	  Forening	  
o Mads	  orienterer:	  	  

Noget	  i	  stil	  med	  ”Kritiske	  politter”	  (som	  arrangerer	  foredrag,	  der	  kan	  være	  
alternativer	  pensum	  eller	  forlængelse/integration	  af	  pensum).	  Ikke	  
umiddelbart	  konflikt	  med	  OR	  –	  artikel	  i	  Bladet	  Ø.	  Håber	  på	  samarbejde	  med	  
OR,	  hvor	  dette	  er	  hensigtsmæssigt.	  	  Grunden	  til	  at	  Mads	  har	  det	  med,	  er	  for	  
at	  få	  råd	  til	  opstart,	  af	  OR.	  	  
Foreningen	  er	  baseret	  på	  oeconer.	  

-‐ Evt.	  
o Ida:	  overvej	  at	  SL	  har	  oplysninger	  omkring	  OR	  –	  mail,	  lokale	  osv.	  	  
o Rikke	  foreslår	  at	  ØF	  får	  rådighed	  over	  pengene	  fra	  Bogformidlingen,	  således	  

at	  de	  kan	  indkøbe	  lyd	  og	  lys.	  	  
	  


