
Oeconrådsmøde	  d.	  13.	  juni	  2013	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  

Heidi	  dirigent	  og	  Nina	  referent.	  

2. Godkendelse	  af	  dagsorden	  

Godkendt	  uden	  rettelser.	  

3. 	  Nyt	  fra	  formandskabet	  
a. Årets	  Oecon	  

Klaus	  Kølbæk	  indstilles	  af	  Oeconrådet.	  KØN	  indstiller	  Susan,	  Facca	  indstiller	  Karen-‐Marie	  og	  FL	  indstiller	  
Claus	  Bjørn-‐Diderichsen.	  Heidi	  skriver	  indstillingen.	  

b. Køkkenet	  på	  foreningsgangen	  

Der	  er	  blevet	  afholdt	  møde	  af	  Allan	  Würtz	  for	  foreningerne	  på	  H-‐gangen,	  hvor	  faciliteterne	  på	  H-‐gangen	  
blev	  diskuteret.Opvaskemaskinen	  er	  blevet	  fjernet.	  IKT	  påtog	  sig	  ansvaret	  for	  at	  der	  igennem	  længere	  tid	  
ikke	  er	  blevet	  ryddet	  op	  i	  køkkenet.	  Køkkenet	  kommer	  må	  for	  fremtiden	  kun	  anvendes	  som	  mødelokale-‐
køkken.	  Man	  skal	  selv	  vaske	  op	  efter	  sig.	  Pga.	  nogle	  af	  foreningernes	  sene	  arrangementer(efter	  nogle	  
bygninger	  er	  lukket	  ned)	  blev	  der	  udtrykt	  ønske	  om	  udvidet	  adgang	  til	  H-‐gangen	  igennem	  gangene,	  f.eks.	  
fra	  AULA’en	  og	  over	  til	  H-‐gangen	  –	  det	  blev	  imødekommet.	  	  

c. 	  BSS	  books	  

Nina	  har	  overtaget	  Bastians	  plads	  i	  BSS	  books	  bestyrelse.	  

Mulige	  årsager	  til	  at	  Oeconstuderende	  ikke	  handlede	  så	  meget	  ved	  BSS	  books	  ved	  eftersårssemestret	  2012.	  

• Der	  var	  slet	  ikke	  bestilt	  nok	  bøger	  hjem	  til	  nye	  studerende,	  hvorfor	  de	  købte	  bøger	  andetsteds.	  	  
• Generelt	  for	  lang	  leveringstid.	  
• E-‐kompendier	  var	  voldsomt	  forsinkede.	  	  

	  

4. Politisk	  udvalg	  
a.	  Studienævnet	  

Der	  søges	  en	  Soc-‐bachelor-‐studerende	  til	  at	  være	  med	  i	  akkrediteringsprocessen.	  Allan	  tager	  kontakt.	  

Charlotte	  har	  fået	  bevilget	  midler	  til	  mentor-‐ordning	  til	  nye	  studerende	  igennem	  studiemiljøpuljen.	  (50.000	  
kr.)	  



Jonas	  og	  Heidi	  kigger	  snarest	  på	  fagbeskrivelser	  for	  fag	  i	  foråret	  ’14.	  Der	  efterlyses	  forslag	  til	  fagområder,	  
der	  skal	  opprioriteres.	  

Der	  drøftes	  påkrævede/anbefalede	  fag,	  og	  det	  udtrykkes	  at	  der	  ikke	  er	  nogle	  fag	  der	  er	  påkrævede,	  men	  
det	  er	  snarere	  en	  ”streng”	  anbefaling.	  

Fra	  Områdestudienævnet:	  

Der	  har	  været	  møde	  med	  Støtte-‐	  og	  rådgivningscenteret	  angående	  dysleksi	  (ordblindhed).	  De	  har	  skiftet	  
”retning”,	  hvor	  det	  menes	  at	  man	  kan	  udvikle	  sig	  i	  grad	  af	  ordblindhed.	  Det	  blev	  vedtaget	  at	  man	  for	  
fremtiden	  skal	  tage	  en	  ny	  prøve	  hvert	  år,	  så	  dette	  er	  ny	  praksis.	  Det	  skal	  diskuteres	  igen	  i	  studienævnet,	  da	  
der	  ikke	  er	  enighed	  om	  det.	  	  

Der	  blev	  drøftet	  specialepladser	  på	  Trøjborg;	  der	  er	  pt.	  Mange	  merc.-‐studerende,	  der	  sidder	  og	  snakker	  
højlydt,	  på	  trods	  af,	  at	  det	  er	  studiepladser	  og	  det	  forstyrrer	  en	  del.	  Jonas	  tager	  det	  med	  til	  Charlotte.	  

b. Akademisk	  råd	  

Møde	  om	  en	  uge.	  Der	  skal	  drøfter	  budgetter.	  Dekanen,	  Svend	  Hylleberg,	  er	  sygmeldt.	  PBO	  eller	  Peder	  
Østergaard	  kommer	  formentlig	  til	  at	  lede	  møde.	  Der	  skal	  diskuteres	  akkrediteringsprocesser.	  På	  ministerielt	  
niveau	  er	  det	  blevet	  besluttet	  at	  man	  nå	  skal	  akkreditere	  hovedområdet	  eller	  institutter	  i	  stedet	  for	  på	  
uddannelsesniveau,	  altså	  fra	  uddannelses-‐akkreditering	  til	  institut-‐akkreditering.	  	  

c. Fællesrådet	  

Intet	  nyt.	  

i) Fodboldturnering	  

Afholdes	  d.	  28.	  juni	  kl	  .13,	  der	  skal	  stilles	  et	  hold	  på	  5	  mand.	  Der	  er	  ikke	  umiddelbart	  nogen	  der	  kan.	  Allan	  
foreslår	  at	  man	  måske	  kan	  lave	  et	  ”joint”	  hold	  med	  ABC.	  Sidste	  tilmelding	  (vist	  nok)	  d.	  24.	  juni.	  Tilmelding	  til	  
Martin.	  

d. Djøf	  

Oeconrådet	  har	  fået	  1000	  kr.	  fra	  DJØF	  

i) 	  Frivillige	  aktivitets	  dag	  

	  Der	  foreslåes	  at	  Oeconrådet	  afholder	  en	  grillaften-‐eftermiddag	  hvor	  Oecon-‐	  og	  Soc-‐studerende	  kan	  
komme	  forbi	  og	  møde	  Oeconrådets	  medllemmer.	  

	  

e. Departmental	  forum	  

Der	  var	  enighed	  om,	  at	  det	  er	  begrundelsesløst,	  at	  man	  skal	  sidde	  oppe	  til	  midnat	  for	  at	  booke	  lokale.	  	  



Man	  vil	  revurdere	  hvor	  mange	  bookede	  læsepladser,	  der	  er	  den	  rette	  mængde,	  og	  man	  eventuelt	  skal	  have	  
flere	  pladser	  uden	  booking.	  

Rengøringsdamer	  bruger	  rummet	  ved	  siden	  af	  læsesalen	  (øvre	  multi)	  til	  pauserum,	  og	  de	  forstyrrer	  de	  
studerende	  på	  læsepladsen	  en	  del.	  Rikke	  tager	  action.	  

Forholdet	  mellem	  ØF	  og	  SL	  blev	  drøftet.	  Der	  blev	  spurgt	  til	  om	  der	  er	  ”åben	  krig”	  mellem	  Oecon	  og	  HA	  –	  
det	  syntes	  man	  som	  sådan	  ikke.	  De	  studerende	  fra	  begge	  uddannelser	  tolerer	  hinanden,	  men	  det	  vil	  tage	  
tid	  før	  integrationen	  er	  komplet.	  	  

5. Aktivitetsudvalget	  

Der	  foreslås	  et	  samarbejde	  mellem	  OR	  og	  ØF	  i	  efterårssemestret,	  hvor	  der	  inden	  den	  første	  ØF-‐fest	  holdes	  
”tour	  de	  forening”,	  hvor	  FACCA,	  KØN	  og	  FL	  også	  deltager.	  Den	  første	  ØF	  fest	  holder	  d.	  20.	  september.	  	  ØF	  
kommer	  til	  at	  afholde	  fredagsbar	  hver	  fredag	  fra	  15-‐18.	  	  

Ida	  vil	  gerne	  være	  tovholder.	  Jonas,	  (Heidi),	  Anders	  og	  Nina	  vil	  gerne	  hjælpe.	  Rikke	  som	  repræsentant	  fra	  
ØF.	  Vi	  skal	  have	  for	  øje,	  at	  det	  skal	  cleares	  med	  BSS	  support	  og	  Svend	  Søborg	  inden	  vi	  går	  i	  gang	  med	  
planlægningen.	  Det	  kan	  være	  en	  god	  idé	  at	  gå	  igennem	  Allan	  Würtz.	  

6. Studiestartsudvalg	  

Lars	  og	  Nina	  er	  så	  småt	  i	  gang	  med	  at	  forberede	  til	  rusugen.	  Christoffer	  er	  ved	  at	  udvikle	  en	  app	  til	  Android-‐
platform	  til	  brug	  i	  rusugen.	  Grunden	  til	  at	  app’en	  kun	  laves	  til	  android-‐platform	  er,	  at	  det	  er	  svært	  at	  udvikle	  
og	  få	  godkendt	  til	  appstore.	  	  

7. Bladet	  Ø	  

Vi	  har	  pt.	  Udfordringer	  med	  hjemmesiden,	  som	  er	  lukket	  ned	  fordi	  domænet	  ikke	  er	  betalt.	  

8. Eventuelt	  

Reklame	  på	  facebook	  vedrørende	  OR-‐møder.	  Koordineres	  i	  formandskabet.	  	  

Der	  opfordres	  til	  at	  Oeconrådet	  profit	  benyttes	  til	  at	  kommentere	  på	  et	  opslag	  på	  facebook.	  Der	  er	  bred	  
enighed	  om	  at	  det	  er	  en	  god	  idé	  og	  det	  vil	  formandskabet	  koordinere.	  

	  


