
OR-‐møde	  tirsdag	  d.	  7.	  maj	  2013	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
Nina	  vælges	  som	  referent	  og	  Mikkel	  som	  dirigent.	  
	  

2. Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Task	  force	  tilføjes	  som	  punkt	  3,	  og	  dagsordenen	  godkendes.	  
	  

3. Task	  force	  
	  
Der	  kommer	  en	  læsesal	  i	  ”balkonsalen”	  fredag	  d.	  17.	  maj.	  Der	  udtrykkes	  et	  ønske	  om	  at	  lave	  et	  pr-‐event	  i	  anledningen.	  
Der	  skal	  ydermere	  laves	  nogle	  retningslinjer/ordensregler	  for	  læsesalen	  og	  der	  bør	  i	  den	  forbindelse	  overvejes	  i	  hvilket	  
omfang	  Oeconrådet	  fortsat	  skal	  være	  engageret	  i	  læsesalen.	  Det	  foreslås,	  at	  man	  kan	  opsætte	  ”p-‐skiver”,	  så	  man	  har	  
mulighed	  for	  at	  forlade	  pladsen	  i	  en	  halv	  time	  og	  derefter	  vende	  tilbage.	  Det	  foreslås	  at	  lave	  nogle	  messingskilte	  til	  
døren	  og	  nogle	  små	  plakater	  til	  de	  enkelte	  ”rum”	  med	  retningslinjer.	  Der	  er	  enighed	  om,	  at	  det	  er	  en	  god	  idé.	  	  
Der	  drøftes	  at	  afholde	  en	  reception	  hvor	  Charlotte	  og	  Allan	  inviteres	  til	  at	  indvie	  læsesalen.	  Der	  findes	  ikke	  
umiddelbart	  en	  god	  idé	  til	  hvorledes	  det	  kan	  foregå.	  Det	  foreslås	  at	  sætte	  en	  stor	  rød	  sløjfe	  på	  døren.	  Der	  er	  enighed	  
om	  at	  det	  er	  en	  god	  idé.	  	  
Heidi,	  Kirsten,	  Vibeke	  og	  Christoffer	  melder	  sig	  til	  at	  udforme	  retningslinjer	  og	  hænge	  op	  i	  læsesalen,	  samt	  at	  lave	  
noget	  reklamering/plakat.	  
Nina	  og	  Kirsten	  skriver	  en	  kort	  tekst	  til	  Bladet	  Ø.	  
	  
Der	  informeres	  om,	  at	  Task	  Forcen	  har	  brugt	  samtlige	  penge,	  der	  var	  bevilget.	  	  
	  
	  

4. Nyt	  fra	  formandskabet	  
	  
a. Generelt	  nyt	  

Der	  informeres	  om,	  at	  der	  igen	  er	  penge	  at	  søge	  i	  studiemiljøpuljen,	  som	  der	  også	  blev	  snakket	  om	  på	  sidste	  møde.	  
Der	  er	  deadline	  d.	  13.	  maj.	  	  

	  
Der	  foreslås	  at	  gøre	  gården	  mellem	  bygning	  M-‐E-‐H	  lidt	  hyggeligere.	  	  
Der	  drøftes	  at	  man	  oeconrådets	  side	  måske	  bør	  prioritere	  hvilket	  projekt	  man	  ønsker	  gennemført.	  	  
	  
b. Årets	  Oecon	  

Formanden	  koordinerer	  med	  de	  øvrige	  foreninger,	  således	  at	  man	  på	  den	  måde	  sikrer	  at	  flere	  kandidater	  opstilles	  
uden	  at	  det	  er	  oeconrådet,	  der	  opstiller	  alle	  kandidaterne.	  	  
	  
c. Køkkenet	  på	  foreningsgangen	  

Der	  er	  indkaldt	  til	  møde	  med	  formandskabet	  omkring	  køkkenet	  på	  foreningsgangen.	  Der	  foreslås	  at	  holde	  et	  formøde	  
med	  de	  øvrige	  foreninger	  på	  foreningsgangen,	  så	  man	  kan	  drøfte	  hvem	  det	  er	  der	  roder	  og	  hvordan	  det	  ikke	  kan	  lade	  
sig	  gøre	  at	  holde	  det	  rent.	  Der	  gøres	  opmærksom	  på,	  at	  det	  muligvis	  er	  IKT/BSS	  Support,	  der	  ikke	  rydder	  op	  i	  køkkenet.	  
Det	  pointeres,	  at	  man	  kan	  argumentere	  for	  at	  IKT	  (vist	  nok)	  flytter,	  og	  de	  andre	  foreninger	  bør	  have	  en	  chance	  for	  at	  
vise,	  at	  de	  kan	  holde	  det	  rent.	  Det	  oplyses	  i	  øvrigt	  at	  Oeconrådet	  har	  givet	  deres	  mikroovn	  til	  ØF.	  
	  

5. Politisk	  udvalg	  
	  

a. Studienævnet	  
	  
Fagbeskrivelsen	  i	  Business	  Mathematics	  er	  igen	  til	  diskussion,	  især	  fordi	  Michael	  Stæhr	  er	  interesseret	  i	  at	  ændre	  i	  
fagbeskrivelsen	  på	  erhvervsøkonomi.	  Han	  foreslår	  at	  de	  studerende	  i	  Business	  Mathematics	  på	  1.	  sem.	  skal	  bestå	  en	  



prøve	  hver	  uge.	  Man	  skal	  bestå	  10	  ud	  af	  14	  prøver	  i	  alt.	  Motivationen	  er	  at	  forberede	  de	  studerende	  på	  matematikken	  
senere	  på	  studiet.	  
Der	  ytres	  at	  det	  virker	  omfattende	  for	  de	  studerende	  at	  skulle	  have	  en	  prøve	  hver	  uge	  eftersom	  de	  i	  forvejen	  har	  et	  
opgavesæt	  hver	  uge.	  Det	  bør	  undersøges	  hvor	  stor	  arbejdsbyrden	  er.	  Der	  er	  dog	  bred	  enighed	  omkring,	  at	  der	  
overordnet	  virker	  som	  en	  god	  idé,	  men	  at	  man	  skal	  være	  meget	  opmærksom	  på,	  at	  arbejdsbyrden	  ikke	  bliver	  så	  stor,	  
at	  det	  kan	  få	  de	  studerende	  til	  at	  miste	  modet	  og	  droppe	  ud.	  Heidi	  mødes	  med	  Michael	  Stæhr	  for	  at	  afdække	  hvad	  
omfanget	  er.	  	  
Det	  foreslås	  at	  lave	  brush-‐up	  kursus.	  Der	  udtrykkes	  dog	  en	  skepsis	  herfor,	  eftersom	  der	  er	  mange	  ting	  at	  tage	  sig	  til	  
lige	  idet	  man	  starter	  på	  1.	  semester.	  	  
Det	  er	  den	  generelle	  holdning	  i	  Oeconrådet,	  at	  det	  skal	  være	  en	  hjælp	  for	  de	  studerende	  og	  det	  understreges,	  at	  det	  
er	  vigtigt,	  at	  det	  også	  er	  det	  signal	  der	  sendes	  til	  de	  nye	  studerende.	  	  
	  
Der	  kommer	  igen	  en	  obligatorisk	  opgave	  i	  makro	  på	  3.	  semester.	  	  
	  
Der	  kommer	  et	  nye	  august	  kursus;	  Trading	  in	  Financial	  Markets.	  Det	  er	  målrettet	  3xxx-‐niveau.	  Dvs.	  der	  kan	  søges	  om	  
at	  tage	  det	  som	  bachelorstuderende.	  	  
Der	  laves	  progressionsregler	  for	  fag	  kørende	  på	  samme	  semester.	  Det	  skal	  fremgå	  af	  fagbeskrivelse,	  hvis	  et	  fag	  gør	  
brug	  af	  pensum	  i	  et	  sideløbende	  fag.	  	  
	  
Charlotte	  søger	  igen	  penge	  til	  tutor-‐ordningen	  efter	  rusugen.	  
	  
Man	  kan	  nu	  tilmelde	  sig	  merc-‐fag	  på	  gæstefagsordningen	  –	  mail	  til	  bentf@asb.dk	  
	  

b. Akademisk	  råd	  
Intet	  nyt	  
	  

c. Fællesrådet	  
Reception	  hvor	  Allan	  og	  Per	  formelt	  indsættes	  som	  hhv.	  næstformand	  og	  forman.	  Foregår	  16.	  maj	  15-‐17.	  
	  

d. Djøf	  
Møde	  med	  politiske	  formand;	  Søren.	  Det	  blev	  drøftet,	  at	  man	  generelt	  skulle	  komme	  hinanden	  mere	  ved	  og	  at	  der	  
skal	  være	  mere	  kommunikation	  imellem	  de	  forskellige	  frontgrupper.	  	  
	  

e. Departmental	  forum	  	  
Sidste	  mødet	  blev	  aflyst;	  intet	  nyt.	  
Det	  foreslås,	  at	  det	  drøftes	  hvorledes	  man	  håndterer	  situationer	  hvor	  der	  går	  noget	  i	  stykker	  til	  et	  institutstøttet	  
arrangement,	  eksempelvis	  et	  bord.	  Endvidere	  skal	  det	  drøftes	  hvorfor	  man	  skal	  betale	  for	  lokaler	  på	  CFA,	  når	  der	  
afholdes	  et	  foreningsarrangement.	  	  
	  

6. Aktivitetsudvalget	  
a. DGP	  

Godt	  arbejde!	  	  
	  

b. Dimission	  	  
Nina	  kontakter	  Kenneth	  Lykke	  for	  at	  undersøge	  hvor	  de	  roll-‐ups	  for	  oeconforeningen	  er.	  Evt.	  Alexander/DJØF.	  
Det	  var	  ærgerligt	  at	  repræsentanterne	  fra	  oeconforeningen	  gik	  tidligt,	  eftersom	  nogle	  af	  dimittenderne	  spurgte	  efter	  
dem.	  
Det	  foreslås	  at	  man	  for	  fremtiden	  bruger	  Aulaen	  på	  CFA	  til	  den	  formelle	  del	  og	  R1	  til	  reception.	  
	  

7. Studiestartsudvalg	  
Nina	  og	  Lars	  er	  i	  gang	  med	  at	  udforme	  indlæg	  til	  ruspjecen	  og	  sætter	  et	  møde	  op	  med	  russekretærerne.	  
Det	  var	  godt	  sidste	  år,	  at	  man	  fik	  udleveret	  studiegrupperne	  allerede	  i	  rusugen.	  
Der	  skal	  opfordres	  til	  at	  tutorerne	  hjælper	  med	  at	  alle,	  der	  ønsker	  det,	  får	  en	  studiegruppe.	  
	  

8. Bladet	  Ø	  



Intet	  nyt	  
	  

9. Oeconrådets	  rolle	  i	  studenterrådet	  
Det	  drøftes	  om	  Oeconrådet	  kan	  bakke	  op	  om	  studenterrådet	  i	  valgkampen.	  Det	  ytres	  at	  det	  kan	  være	  problematisk	  at	  
skulle	  ”sælge”	  studenterrådet	  til	  valgkampen,	  når	  man	  ikke	  kan	  gå	  ind	  for	  al	  deres	  politik.	  	  
	  
Det	  foreslås	  om	  man	  måske	  kan	  være	  ”politisk	  partner”	  med	  DJØF,	  så	  vi	  associeres	  dermed.	  	  
Der	  drøftes	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  at	  være	  med	  i	  fællesrådet/studenterrådet.	  	  
Blandt	  fordelene	  nævnes	  de	  sociale	  arrangementer	  heriblandt	  Danmarks	  Største	  Fredagsbar,	  desuden	  
boligkampagner.	  Af	  ulemper	  nævnes,	  at	  vi	  har	  svært	  ved	  at	  gøre	  indflydelse	  pga.	  artsrådets	  mange	  mandater.	  Det	  
nævnes	  at	  der	  på	  det	  seneste	  har	  været	  flere	  episoder	  omkring	  dagspengepapiret	  o.a.,	  som	  vi	  ikke	  kan	  bakke	  op	  om.	  	  
Der	  foreslås	  at	  man	  gør	  et	  grundigere	  fodarbejde	  i	  samarbejde	  med	  ABC	  og	  juristerne	  for	  at	  have	  mere	  
gennemslagskraft.	  
Der	  er	  enighed	  om,	  at	  man	  ikke	  kan	  ”bakke	  ud”	  af	  valgkampen	  nu,	  men	  at	  man	  måske	  bør	  gøre	  opmærksom	  på	  i	  
fællesrådet,	  at	  vi	  i	  Oeconrådet	  ikke	  altid	  kan	  identificere	  os	  med	  de	  holdningerne	  der	  udtrykkes.	  	  
	  

10. 	  Eventuelt	  
Der	  opfordres	  til	  at	  formandskabet	  tager	  stilling	  til	  hvordan	  man	  skal	  rekruttere	  til	  BSS	  bookstores	  bestyrelse.	  


