
Referat,	  Oeconrådsmøde,	  	  
mandag	  den	  27.10	  2014	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  

Mette	  er	  dirigent,	  Ida	  er	  referent.	  

2. Godkendelse	  af	  dagsorden	  og	  referat	  fra	  sidste	  møde	  

Referat	  er	  godkendt.	  	  	  

Dagsorden	  er	  godkendt.	  	  

3. Nyt	  fra	  formandskabet:	  	  

Vi	  er	  blevet	  kontaktet	  af	  Lene	  Enevoldsen,	  som	  fortæller	  at	  vi	  skal	  dele	  vores	  kontor	  med	  den	  

nye	  forening	  på	  Public	  Policy,	  PØF.	  Vi	  mener,	  at	  det	  vil	  vi	  give	  problemer,	  idet	  der	  allerede	  er	  

rigtig	  meget	  aktivitet	  på	  kontoret.	  	  Formandskabet	  kontakter	  Lene.	  	  	  

a. Statutændring:	  Afstemning	  	  vedr.	  statutændring,	  som	  følge	  af	  DJØF’s	  omorganisering.	  

Statutændringen	  sker	  som	  følge	  af	  at	  vi	  ikke	  længere	  er	  sikret	  at	  få	  valgt	  to	  medlemmer	  

ind	  i	  DJØF,	  ligesom	  vi	  også	  vil	  kunne	  stå	  i	  en	  situation	  med	  flere	  end	  to	  medlemmer	  

indvalgt	  i	  DJØF.	  Vi	  henviser	  til	  vedlagte	  dokument,	  hvor	  statutændringerne	  er	  noteret.	  	  

Ét	  af	  forslagene	  til	  en	  ændring,	  er	  at	  antallet	  af	  medlemmer	  nedskrives	  fra	  13	  til	  11	  

medlemmer.	  Der	  bliver	  på	  mødet	  stillet	  spørgsmål	  til,	  hvorvidt	  11	  medlemmer	  er	  

tilstrækkelige?	  Vi	  har	  pt.	  3	  mand	  i	  formandskabet,	  5	  i	  Studienævnet,	  2	  i	  Fællesrådet,	  1	  i	  

Akademisk	  Råd	  og	  2	  i	  DJØF,	  hvilke	  alle	  13	  er	  selvskrevne	  medlemmer	  i	  Oeconrådet..	  

Historisk	  set	  har	  der	  dog	  altid	  været	  et	  overlap,	  bl.a.	  mellem	  formandskabet	  og	  

Studienævnet,	  således	  at	  vi	  ikke	  har	  været	  13	  medlemmer	  og	  de	  resterende	  poster	  som	  

mandatbærer	  i	  stedet	  har	  været	  udfyldt	  af	  øvrigt	  aktive	  i	  Oeconrådet.	  Der	  foreslåes	  på	  

baggrund	  heraf	  at	  statutten	  omskrives.	  	  Vi	  omskriver	  således	  d.d.	  forslaget	  til	  

statutændringen	  til	  ”.	  §4:	  Oeconrådet	  består	  af	  11	  medlemmer	  samt	  to	  suppleanter.	  Stk.	  

2:	  Såfremt	  antallet	  af	  medlemmer	  overstiger	  11,	  da	  bestemmes	  Oeconrådets	  

medlemsantal	  af	  antallet	  af	  selvskrevne	  medlemmer”	  	  Der	  er	  ingen	  kommentarer	  til	  de	  

øvrige	  punkter	  .	  	  

Omskrivningen	  betyder	  dog	  at	  vi	  ikke	  kan	  godkende	  statutændringen	  i	  dag,	  idet	  denne	  

jf.	  statutten	  skal	  være	  varslet	  minimum	  7	  dage	  forinden	  afstemningen.	  	  

Derfor	  stemmer	  vi	  d.d.	  om	  at	  afvige	  fra	  statutten,	  såleledes	  at	  vi	  d.d.	  kan	  stemme	  om	  

statutændringen	  selvom	  det	  endelige	  forslag	  ikke	  var	  kendt	  7	  dage	  før	  afstemning.	  



Afstemningen	  forløber	  således:	  

1.	  Vi	  stemmer	  om	  at	  afvige	  statutten,	  således	  at	  vi	  i	  dag	  stemmer	  om	  en	  på	  d.d.	  

revideret	  statutændring.	  Det	  godkendes	  at	  vi	  afviger	  denne	  statut	  ved	  enstemmighed	  

blandt	  mandatbærerne.	  	  	  

2.	  Vi	  stemmer	  om	  at	  godkende	  den	  reviderede	  statut.	  Statutændringen	  godkendes	  ved	  

enstemmighed	  blandt	  mandatbærerne.	  

b. Akademisk	  råd:	  Hvem	  vil	  stille	  op?	  Opstillingsmøde	  den	  4.11.2014	  

Martin	  T.	  som	  på	  nuværende	  tidspunkt	  er	  observatør	  fortæller	  om	  posten:	  ”Akademisk	  

råd	  består	  i	  ca.	  ét	  månedligt	  møde	  med	  dekan,	  prodekan,	  forskere	  og	  undervisere	  mm.	  

Der	  snakkes	  på	  møderne	  om	  de	  mere	  overordnede	  ting,	  herunder	  fx	  problemanalysen,	  

den	  økonomiske	  situation	  mm.	  Det	  er	  overordnet	  set	  de	  mere	  strategiske	  ting	  man	  

diskuterer.	  Man	  har	  dog	  ikke	  beslutningsmyndighed	  som	  de	  har	  det	  i	  SN.”	  

Hvem	  vil	  stille	  op?	  Ingen	  vil	  stille	  op.	  	  

c. Uni	  valg:	  24.-‐27.	  11.2014.	  Vi	  skal	  have	  en	  valgbod	  i	  samarbejde	  ABC	  ligesom	  tidligere	  

år.	  Husk	  derfor	  en	  kalender	  til	  næste	  OR	  møde	  den	  10.11.2014,	  så	  vi	  kan	  få	  besat	  

vagterne.	  Er	  der	  nogen	  som	  har	  lyst	  til	  at	  stå	  for,	  i	  samarbejde	  med	  ABC,	  at	  arrangere	  

denne	  valgbod?	  	  Ingen	  melder	  sig.	  	  

d. Problemanalysen:	  Vi	  henviser	  til	  vedhæftede	  dokument	  om	  problemanalysen,	  hvor	  

Nina	  har	  indskrevet	  hendes	  kommentarer.	  Foruden	  de	  punkter	  Nina	  har	  indskrevet	  

diskuteres	  på	  mødet	  følgende:	  

1.	  Eksamensplanlægning:	  Vi	  får	  vores	  eksamensplaner	  meget	  sent	  sammenlignet	  med	  

de	  øvrige	  studier	  på	  AU,	  herunder	  HA/Merc.	  

2.	  Meget	  begrænset	  fagudbud:	  Fagudbuddet	  på	  kandidaten	  er	  stærkt	  begrænset,	  og	  der	  

bliver	  lagt	  op	  til	  at	  man	  i	  stedet	  kan	  tage	  Merc	  fag.	  Det	  betyder	  at	  forskellene	  mellem	  en	  

cand.merc	  og	  en	  cand.oecon	  (soc)	  bliver	  færre.	  Det	  har	  desuden	  være	  oppe	  i	  

Studienævnet,	  hvor	  der	  er	  også	  er	  bred	  enighed	  om	  at	  det	  er	  kritisk.	  Charlotte	  C	  

medgiver	  desuden	  enighed	  i	  at	  soc	  og	  oecon	  mister	  synlighed.	  	  

3.	  Der	  sker	  en	  forveksling	  mellem	  Økonomi,	  Erhvervsøkonomi	  med	  tilvalg	  og	  HA/Merc,	  

fordi	  jeg	  er	  placeret	  i	  samme	  fysiske	  rammer	  på	  Campus	  Fuglesangs.	  

4.	  I	  forhold	  til	  Erhvervsøkonomi	  med	  tilvalg	  sker	  der	  ydermere	  en	  forveksling	  mellem	  

dem	  og	  HA	  erhvervsøkonomerne.	  Burde	  ”Erhvervsøkonomi	  med	  tilvalg”	  ændres	  til	  

”Økonomi	  med	  tilvalg”	  eller	  lignende	  for	  at	  mindske	  denne	  forveksling?	  	  Det	  vil	  måske	  

yderligere	  formindske	  sandsynligheden	  for	  at	  folk	  vælger	  forkert,	  når	  de	  søger	  ind	  via	  

KOT	  optaget.	  (Rigtig	  mange	  studerende	  tror	  de	  har	  søgt	  ind	  på	  HA	  men	  har	  i	  stedet	  søgt	  

ind	  på	  SOC).	  	  



5.	  Fagenes	  titler	  	  er	  uklare,	  og	  det	  medfører	  forvirring,	  når	  fagene	  skal	  sammenlignes	  

med	  HA	  fag	  samt	  fag	  i	  udlandet.	  	  	  

4. Aktivitetsudvalget	  

a. Dimission:	  Sæt	  kryds	  i	  kalenderen	  den	  1.11.2014.	  

Vi	  mødes	  klokken	  11.	  på	  lørdag	  den	  1.	  November	  2014.	  Der	  er	  blevet	  sendt	  information	  

ud	  til	  de	  som	  har	  meldt	  sig	  som	  hjælpere.	  	  

5. Eventuelt	  

a. Den	  er	  valg	  til	  repræsentantskabet	  i	  DJØF	  studerende	  den	  12.	  November	  klokken	  16.00	  

i	  bygning	  1410	  lokale	  039.	  Martin	  Duus	  og	  Nicolai	  A.	  Möller	  stiller	  op.	  Nicolai	  er	  i	  

udlandet	  på	  mødetidspunktet.	  Nina	  repræsenterer	  Nicolai.	  	  

Der	  er	  indgået	  valgforbund	  (mellem	  de	  to	  fra	  Oeconrådet,	  2	  fra	  Jura,	  2	  fra	  statsrådet	  og	  

2	  fra	  DJØF8000),	  baseret	  på	  en	  mundtlig	  aftale,	  som	  bygger	  på	  at	  alle	  opfordres	  til	  at	  

stemme	  på	  de	  8	  personer.	  Hver	  person	  har	  9	  stemmer.	  11	  stiller	  op.	  	  

Det	  vil	  blive	  arrangeret	  således	  at	  vi	  i	  OR	  mødes	  på	  Campus	  Fuglsangs	  Allé	  forinden	  

mødet.	  Der	  er	  oprettet	  et	  facebook-‐event.	  	  

Man	  har	  kun	  stemmeret	  såfremt	  man	  er	  medlem	  i	  DJØF.	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Statutændringer,	  Oeconrådets	  statut	  

§1,	  Stk.	  2.	  Oeconrådet	  er	  interesseorganisation	  for	  BSc.oecon.-‐,	  cand.oecon.-‐,	  BA	  soc.-‐	  og	  cand.soc.-‐
studerende	  ved	  Institut	  for	  Økonomi	  ved	  Aarhus	  Universitet.	  	  

Ændret	  fra	  BSc.	  Soc	  	  

§2,	  Stk.	  3.	  Oeconrådet	  koordinerer	  arbejdet	  fra	  de	  enkelte	  nævn	  og	  råd	  samt	  mellem	  de	  enkelte	  
politiske	  grupper.	  Oeconrådet	  bør	  tilstræbe	  at	  opstille	  lister	  til	  Akademisk	  Råd	  og	  Studienævnet.	  
Oeconrådet	  skal	  desuden	  søge	  sig	  repræsenteret	  i	  Fællesrådet	  og	  institutionelle	  råd.	  Oeconrådet	  bør	  
tilstræbe,	  at	  medlemmer	  af	  Oeconrådet	  opstiller	  til	  DJØF	  studerendes	  repræsentantskab	  jf.	  de	  til	  
enhver	  tid	  gældende	  vedtægter	  i	  DJØF	  Studerende.	  Oeconrådet	  bør	  derudover	  tilstræbe	  at	  opstille	  en	  
støtteliste	  for	  Studenterrådets	  kandidater	  til	  Universitetsbestyrelsesvalget.	  	  

Ændret	  fra:	  
Stk.	  3.	  Oeconrådet	  koordinerer	  arbejdet	  fra	  de	  enkelte	  nævn	  og	  råd	  samt	  mellem	  de	  enkelte	  politiske	  
grupper.	  Oeconrådet	  bør	  tilstræbe	  at	  opstille	  lister	  til	  Akademisk	  Råd	  og	  Studienævnet.	  Oeconrådet	  
skal	  desuden	  søge	  sig	  repræsenteret	  i	  Fællesrådet,	  DJØF	  Studerendes	  repræsentantskab	  og	  
institutionelle	  råd	  jf.	  de	  til	  enhver	  tid	  gældende	  vedtægter	  i	  DJØF	  Studerende.	  Oeconrådet	  bør	  
derudover	  tilstræbe	  at	  opstille	  en	  støtteliste	  for	  Studenterrådets	  kandidater	  til	  
Universitetsbestyrelsesvalget.	  	  

§4.	  Oeconrådet	  består	  af	  11	  medlemmer	  samt	  2	  suppleanter.	  	  

Stk.	  2.	  Såfremt	  antallet	  af	  selvskrevne	  medlemmer	  overstiger	  11,	  da	  bestemmes	  Oeconrådets	  
medlemsantal	  af	  antallet	  af	  selvskrevne	  medlemmer.	  

Ændret	  fra:	  §4.	  Oeconrådet	  består	  af	  13	  medlemmer	  samt	  2	  suppleanter.	  	  

§4,	  Stk.	  3.	  Oeconrådets	  indvalgte	  medlemmer	  af	  Studienævnet,	  Akademisk	  Råd,	  samt	  Fællesråd	  er	  
selvskrevne	  medlemmer	  af	  Oeconrådet.	  Maksimalt	  2	  studerende,	  som	  er	  indvalgt	  i	  DJØF	  studerende	  
repræsentantskab	  er	  selvskrevne	  medlemmer	  af	  Oeconrådet.	  Såfremt	  der	  er	  flere	  end	  2	  studerende,	  
der	  er	  indvalgt	  i	  DJØF	  studerendes	  repræsentantskab,	  vælges	  der	  2	  medlemmer	  til	  det	  konstituerende	  
møde.	  

Ændret	  fra:	  

Ændret	  fra:	  
Stk.	  3.	  Oeconrådets	  indvalgte	  medlemmer	  af	  Studienævnet,	  Akademisk	  Råd,	  Fællesråd	  samt	  DJØF	  
Studerende	  repræsentantskab	  er	  selvskrevne	  medlemmer	  af	  Oeconrådet.	  	  

§10.	  Oeconrådets	  medlemmer	  af	  Fællesrådet	  vælges	  på	  et	  konstituerende	  møde.	  	  

Stk.	  2.	  Alle	  stemmeberettigede	  har	  1	  stemme	  pr.	  mandat	  Oeconrådet	  har	  i	  Fællesrådet.	  	  

Ændret	  fra:	  
§10.	  Oeconrådets	  medlemmer	  af	  Fællesrådet	  og	  DJØF	  Studerendes	  repræsentantskab	  vælges	  på	  et	  
konstituerende	  møde.	  Dette	  er	  ændret	  fra:	  



Stk.	  2.	  Alle	  stemmeberettigede	  har	  1	  stemme	  pr.	  mandat	  Oeconrådet	  har	  i	  Fællesrådet	  og	  1	  stemme	  pr.	  
mandat	  Oeconrådet	  har	  i	  DJØF	  Studerendes	  repræsentantskab.	  	  

§27.	  Oeconrådets	  beslutninger	  optages	  i	  et	  referat,	  der	  fremsendes	  til	  godkendelse	  via	  Oeconrådets	  
interne	  kommunikationsmedie.	  	  

Ændret	  fra:	  	  

§27.	  Oeconrådets	  beslutninger	  optages	  i	  et	  referat,	  der	  fremsendes	  til	  godkendelse	  via	  mail.	  	  

	  

Fra	  statutten	  

§28.	  Ændringer	  i	  statutten	  skal	  vedtages	  med	  2/3	  flertal	  på	  to	  hinanden	  følgende	  ordinære	  møder	  i	  
Oeconrådet.	  Forslagets	  ordlyd	  skal	  forud	  for	  begge	  afstemninger	  skriftlig	  meddeles	  medlemmerne	  senest	  
7	  dage	  før	  det	  pågældende	  møde.	  	  

	  

Vedtaget	  på	  ordinært	  Oeconrådsmøde	  mandag	  d.	  27.	  oktober	  

	  


