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1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 

a. Der tilføjes et punkt om ”klage” om nyt MCA fag og et nyt punkt 11 om 
studielouge – Godkendt. 

3. Nyt fra formandskabet 
a. Kopper på kontoret – Der indkøbes kopper og trykkes med Logo. 
b. LSE SU Alternative Investment – Christoffer orienterer om LSE SU 

konference i London til foråret.   
c. Mere samarbejde med Oeconforening. Brainstorming d. 9. december – 

Oeconrådet beslutter at deltage i mødet d.9. december; Christoffer, 
deltager, og har man lyst til at deltage kan man skrive i Christoffer. 

d. Ændring af Statutten? – bør der ændres i statutten således, at der er færre 
faste medlemmer, ændre medlemsantallet fra 11 til 13, eller satse på 
personsammenfald. Der er opbakning til forslaget om at udvide 
medlemsantallet fra 11 til 13. 

4. Valg info 
a. Ny opstillingsform til akademisk råd? – Christoffer orienterer fra møde 

med repræsentanter fra andre fagråd fra BSS. Mødet resulterede med, at 
man fortsætter den hidtidige opstillings praksis. 

5. Informationsudvalg – Vidensbanken ligges på dropbox og folk må meget gerne 
opdaterer hurtigst muligt. 

6. Politisk udvalg 
a. Studienævnet – Jonas redegør for studienævnet og hovedområde 

studienævnets funktion og fra forrige møde i nævnet. Rune Vejlin har 
foreslået at flytte Macro før Micro på 1. semester, OR udtrykker opbakning 
til forslaget. Lige nu er dyret i åbenbaringen fremdriftsreformen. Der 
udtrykkes opbakning til at følge sagen nøje og afholde seminar/kursus til 
foråret. FMA – der har været utilfredshed og der ændres muligvis på faget 
fremadrettet, sagen tages op torsdag. 

b. Akademisk råd – Allan orienterer om det forrige møde og redegør for det 
kommende sandbjergseminar.   

c. Fællesrådet – Rasmus orienterer om det forrige møde og orienterer om 
valget af spidskandidater til Universitetsvalget. 

d. Djøf 
i. To repræsentanter i Djøf – Djøfs fordelingsnøgle er ændret og det 

har resulteret i, at vi fra 1.1.2014 har 2 pladser. Vi melder tilbage at 
Peter og Rasmus ønsker at repræsentere OR. 



e. Departmental forum – Christoffer om et afholdt møde, her var fokus på 
MUS-samtaler og arbejdsmiljø. 

7. Aktivitetsudvalget – Der er planlagt forskerrunde til onsdag d.13. november i E2. 
8. Task Force 

a. Studielounge – ABC overvejer at støtte vores forslag til studielounge og 
støtte det økonomisk – ideer kunne være at opgradere kvaliteten af interiør 
eller indkøbe en projektor. Christoffer sender kontakt videre. 

9. Evalueringsudvalget 
a. Overstået evalueringer – Der har været afholdt evaluering på 1. og 3. 

semester. Der har været 2 kritiske tilbagemeldinger, begge er der taget hånd 
om. 

10. Dimission – Dimissionen løb af stablen i lørdags, det forlyder fra alle 
interessenter at arrangementet var en succes. Der udtrykkes ønske om at 
processen med at finde talere, startes allerede efter det konstituerende møde. 

11. Bladet Ø 
12. Eventuelt – OR holder julefrokost d.15. november, plan kommer lige om snart og 

ALLE er selvfølgelig velkommen! 

	  


