
Dagsorden,	  Oeconrådsmøde,	  	  
onsdag	  18/2-‐2015	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  

Dirigent:	  Marie	  

Referent:	  Mikkel	  

2. Godkendelse	  af	  dagsorden	  og	  referat	  fra	  sidste	  møde	  den	  27/1-‐2015	  

Godkendt	  

3. Nyt	  fra	  formandskabet	  

a. Mødedatoer	  i	  foråret	  

Fastlagt	  med	  2	  mulige	  mødedatoer	  per	  møde,	  på	  grund	  af	  at	  SN	  møder	  ikke	  er	  placeret	  

endeligt	  endnu,	  bliver	  fastsat	  fra	  gang	  til	  gang	  og	  der	  bliver	  meldt	  ud	  så	  hurtigt	  som	  

muligt.	  

b. Præsentation	  af	  GANTT	  kort	  

Der	  er	  oprettet	  GANTT	  kort	  for	  de	  forskellige	  udvalg	  under	  oeconrådet	  for	  nemmere	  at	  

kunne	  holde	  styr	  over	  hvornår	  hvilke	  ting	  skal	  i	  gang	  sættes	  og	  hvilke	  opgaver	  de	  enkelte	  

udvalg	  har.	  Der	  opfordres	  til	  at	  udvalgene	  får	  udfyldt	  disse	  i	  starten	  af	  hvert	  semester	  og	  

får	  uddelt	  opgaverne	  og	  sat	  ansvarlige	  på	  alle	  opgaver,	  så	  formandskabet	  altid	  kan	  finde	  

ud	  af	  hvem	  der	  er	  ansvarlig	  for	  hvad.	  GANTT	  kortene	  ligger	  i	  dropboxen.	  

c. Brug	  af	  kontoret	  

Det	  opfordres	  til	  at	  flere	  bruger	  kontoret	  til	  enten	  gruppe	  eller	  læsepladser	  

Der	  er	  lavet	  et	  skilt	  der	  kan	  sættes	  på	  døren,	  til	  når	  der	  er	  møder,	  så	  hvis	  det	  er	  møde	  

braser	  man	  ikke	  ind	  

d. Kontakt	  liste	  og	  adgang	  til	  kontoret	  

Udfyld	  den	  kontaktliste	  der	  er	  ved	  at	  blive	  lavet	  på	  facebook.	  

Yderligere	  skal	  der	  bruge	  kortnummer	  og	  navn	  på	  de	  folk	  der	  ønsker	  adgang	  til	  kontoret	  

e. Afbud	  til	  møder	  

I	  henhold	  til	  statutten	  er	  det	  påkrævet	  at	  der	  meldes	  afbud	  til	  OR	  møderne.	  

Vi	  opfordrer	  til	  at	  folk	  melder	  afbud	  under	  indkaldelsen	  på	  facebook	  så	  det	  er	  nemmere	  at	  

holde	  styr	  på	  hvor	  mange	  der	  kommer	  og	  så	  vi	  ved	  hvor	  mange	  af	  OR-‐medlemmerne	  der	  

kommer	  til	  møderne	  i	  tilfælde	  af	  at	  der	  skal	  	  stemmes	  om	  noget.	  

4. Politiske	  udvalg	  



a. Studienævnet	  

i. 	  Dagsorden	  for	  mødet	  den	  25/2	  –	  15	  

i) Kandidatstudieordninger	  

a. Der	  laves	  så	  få	  ændringer	  som	  muligt	  også	  mht	  at	  der	  kommer	  ny	  

institut	  struktur.	  Oecon	  bliver	  umiddelbart	  ikke	  ændret	  og	  SOC	  

kommer	  der	  små	  ændringer	  til	  

ii) Der	  ses	  på	  at	  lave	  et	  spørgeskema	  til	  sidefags	  soc	  studerende	  for	  at	  

høre	  om	  de	  regner	  med	  at	  tage	  sidefag	  på	  økonomi	  eller	  de	  nøjes	  med	  

tilvalg,	  da	  der	  har	  været	  en	  tendens	  til	  at	  de	  kun	  tager	  den	  1	  faglige	  	  

soc.	  

iii) Yderligere	  forhåndsgodkendte	  merc	  fag	  primært	  indenfor	  logistik	  

a. Vi	  skal	  være	  kritiske	  ift	  at	  få	  for	  mange	  fag	  forhåndsgodkendt	  

iv) Det	  er	  foreslået	  at	  ba.soc	  skal	  skifte	  navn	  fra	  Erhvervsøkonomi	  med	  

tilvalg	  til	  Økonomi	  m.	  Tilvalg,	  for	  at	  undgå	  forvirring	  i	  forbindelse	  

med	  optagelse	  på	  studierne	  da	  mange	  forveksler	  Ha.almen	  med	  ba.soc	  

v) Der	  er	  ønske	  fra	  institut	  ledelsen	  omkring	  inputs	  fra	  studerende	  til	  det	  

fremtidige	  fagudbud.	  (opslag	  på	  intern	  gruppe	  –	  evt	  med	  google	  docs)	  

vi) Planglægning	  af	  timer	  og	  eksamen	  

a. Der	  er	  fokus	  på	  at	  eksamensdatoer	  kommer	  sent,	  det	  er	  tanken	  at	  

hele	  processen	  skal	  skubbes	  en	  måned,	  så	  eksamensplanerne	  kan	  

komme	  en	  måned	  tidligere	  end	  de	  gør	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  

ii. Forslag	  til	  nyt	  5xxx	  (P)	  i	  accounting.	  

i) Kike	  er	  i	  gang	  emd	  at	  lave	  et	  nyt	  5xxx:	  Project	  accounting	  fag.	  Der	  er	  

lagt	  en	  foreløbig	  beskrivelse	  af	  faget	  op	  på	  facebook.	  Faget	  lægger	  

meget	  op	  til	  at	  være	  en	  diskussions	  fag	  med	  baggrund	  i	  artikler	  

omhandlende	  regnskab.	  

b. Akademisk	  råd	  

i. Opdatering	  

i) Reorganisering	  badms	  statistik	  flytter	  til	  oecon	  og	  oecons	  

økonomistyring	  flytter	  til	  badm.	  Forelæsere	  flytter	  med,	  dog	  kun	  hvis	  

de	  har	  lyst.	  

ii) Studie	  paneler	  m.	  Ca	  20	  personer	  i	  hver.	  Der	  skal	  være	  fokus	  på	  faglig	  

udvikling	  og	  koordinering	  af	  fag.	  

iii) Store	  institutter	  skal	  deles	  op	  i	  sektioner	  med	  eget	  budget	  

iv) Branding	  ekspert:	  Vi	  skal	  hedde	  Aarhus	  BSS	  



v) Administration:	  får	  afdeling	  for	  eksterne	  relationer	  –	  sørge	  for	  

efteruddannelse	  og	  MBA.	  

c. DJØF	  

i. Værdi	  procesdagen	  i	  København	  29/1-‐15	  

i) Ca.	  10	  deltagere	  fra	  hele	  DK.	  	  

Dagen	  blive	  primært	  brugt	  til	  diskussioner	  og	  forslag	  til	  værdier	  

og	  udvikling.	  Det	  blev	  nedsat	  	  fokusgrupper	  der	  havde	  fokus	  på	  

outcome	  fra	  stormøde	  og	  forslag	  derfra	  blev	  gennemarbejdet.	  

5. Aktivitetsudvalget	  

a. Dimission	  

i. .Sæt	  kryds	  i	  kalenderen	  2.	  Maj.	  Vi	  har	  brug	  for	  alle	  til	  at	  hjælpe.	  Tidspunktet	  (ca.	  

13.30	  og	  frem)	  fastholdes	  indtil	  videre	  og	  der	  er	  bestilt	  tapas	  fra	  studenterhus	  

fonden.	  Det	  opfordres	  til	  at	  der	  skrives	  i	  invitationen	  hvilken	  form	  	  for	  mad	  der	  er	  

til	  arrangementet.	  	  Der	  opfordres	  til	  at	  komme	  med	  forslag	  til	  mulige	  talere,	  da	  

der	  endnu	  ikke	  er	  fundet	  en.	  	  	  

b. EØ-‐	  og	  Oecon	  aften	  

i. Der	  er	  booket	  lokaler,	  DJØF	  finansiering	  og	  fundet	  mad.	  Dato:	  15/4-‐15.	  Der	  

mangler	  dog	  talere.	  Der	  er	  skrevet	  til	  nogle	  stykker	  der	  har	  sagt	  nej,	  men	  hvis	  

nogle	  har	  flere	  bud	  på	  mulige	  talere	  så	  sig	  til.	  Der	  er	  en	  kontakt	  liste	  i	  

vidensbanken	  som	  det	  opfordres	  til	  at	  blive	  opdateret	  hvis	  der	  er	  taget	  kontakt	  til	  

personer.	  

c. DGP	  

i. Der	  er	  booket	  lokale,	  Matematisk	  vil	  ikke	  levere	  mad	  til	  arrangementer	  i	  S.	  	  Der	  

skal	  findes	  mad	  hos	  enten	  SL	  eller	  studenterhusfonden.	  Der	  blev	  argumenteret	  for	  

at	  SL	  er	  bedre	  da	  det	  er	  nemmere	  i	  forhold	  til	  afrydning	  og	  der	  opfordres	  til	  dialog	  

med	  dem	  dernede	  og	  få	  sammensat	  en	  menu.	  Der	  skal	  bruges	  hjælpere	  så	  sæt	  

kryds	  i	  kalenderen	  d.	  8/5-‐15.	  Nina	  tilbyder	  hjælp	  til	  at	  sætte	  afstemning	  op	  online.	  

	  

6. Bladet	  Ø	  	  

a. Søger	  ny	  redaktør	  

i. Aleksander	  har	  sagt	  op	  og	  er	  med	  indtil	  det	  næste	  blad	  der	  udkommer	  i	  marts.	  Ida	  

og	  Mikkel	  har	  haft	  en	  dialog	  med	  Charlotte	  Christiansen	  om	  at	  stillingen	  bliver	  

slået	  op	  på	  oecon	  og	  soc	  samt	  på	  journalist	  uddannelsen	  for	  at	  få	  nogle	  

kvalificerede	  ansøgere.	  Det	  foreslåes	  at	  der	  skal	  sendes	  nogle	  nye	  signaler	  til	  de	  

studerende	  på	  oecon	  og	  soc.	  Fx	  ved	  at	  slå	  stillingen	  op	  i	  jobbanken	  på	  au	  og	  at	  der	  



lægges	  vægt	  på	  	  hvor	  tidligere	  	  redaktører	  er	  nu.	  Brand	  det	  noget	  mere	  som	  et	  

studiejob.	  

7. Eventuelt	  


