Referat: Konstituerende Oeconrådsmøde
Torsdag den 3.12.2015
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Martin Duus
Referent: Ingrid
Navnerunde: Martin, Hilde, Charlotte, Louise, Dorethe, Marie, Ida, Mikkel, Ingrid, Pernille,
Betina, Nadia, Emil, Niklas, Thor, Julie, Nicolai
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde d. 08.10.15 samt 29.10.15
a. Alle godkendt.
b. Martin tjekker at indkaldelse til mødet er sket retmæssigt jf. statutten, hvorefter mødet
kan påbegynde.
3. Nyt fra formandskabet
a. Julefrokost
Afholdes d. 19 december – alle er velkomne til at deltage. Sidste frist for tilmelding er
på mandag den 7. december. Maden bestilles udefra, evt. med en mindre
brugerbetaling (afhænger af andet arrangement og antal deltagere. Bliver snarest
meldt ud). Oeconrådet serverer vin til maden. Der vil blive afholdt pakkeleg.
b. Årsberetning
i. Ida gennemgår de vigtigste punkter fra årets løb samt opfordringer til den
kommende bestyrelse. Der henvises til den interne FB-gruppe, hvor
dokumentet er tilgængeligt.
ii. Efterfølgende kommentarer:
- DJØF: Man kan godt supplere op i løbet af de 2 år.
iii. Godkendt
c.

Regnskab for 2015
i. Marie gennemgår de vigtigste punker fra dagsordenen. Der henvises til den
interne FB-gruppe hvor dokumentet er tilgængeligt.
ii. Kommentarer:
- Havde i begyndelsen af året lidt problemer med Nordea i forbindelse med
overdragelse af kontoen, men fik adgang efter fire måneder. Kontoen er nu
blevet til en foreningskonto, så det bliver nemmere at overdrage kontoen hvert
år.
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- Problemer med DJØF: man skal tage fat i vores kontaktperson i DJØF, hvis
man får afslag i aktivitetspuljen.
- Hvad skal overskydende egenkapital evt. bruges til?
* Til at producere filmen om Oeconrådet
* En ny kaffe maskine (dog tidligere problemer med rengøring)
* Til at gøre vores arrangementer lidt mere luksuriøse
* Folk ved ikke hvor meget indflydelse de har mulighed for at få, og man
kunne bruge pengene til at lave en oplysningskampagne omkring valg mv.
(Valgvideoer vil man dog kunne hente støtte til hos SR). Man kan kunne
også lave plakater op til studiestart med billeder af OR.
* Nye roll-ups, da der er en stavefejl på nuværende.
* En ”oplysningsdag”, hvor der serveres kage og kaffe og studerende kan
komme forbi til en uformel snak om os som fagråd, vores arbejde, forhold
de er utilfredse med mm.
* Afholdelse af hyggearrangementer for de aktive i OR (ligesom grill aften
som blev afholdt i sommers)
iii. Regnskab er godkendt
4. Politiske udvalg
a. Studienævnet
i. Opdatering fra mødet d. 02.11.2015
Kandidatstudieordninger: Hvorfor skal de laves? Dekanen har bedt om at
studiet bliver mere struktureret som følge af fremdriftsreformen.
Kritik fra sidste møde blev fremstillet. Charlotte ville forsøge at få en lempelse
hos dekanen – Se punkt ii.
Soc-uddannelsen: ændrer på optagelse.dk navn fra ”erhvervsøkonomi med
tilvalg” til ”erhvervsøkonomi to-faglig” i håb om at færre vil ansøge
uddannelsen ved en fejl – Tidligere har folk forvekslet den med HA.
ii. Dagsorden for mødet d. 08.12.2015
Kandidatstudieordninger: Nyt forslag til ”Economics and Management”-linjen:
10 micro/macro, 10 metode, 10 accounting og 60 frie point. De øvrige tre linjer
er uforandrede. Møder begejstring fra de deltagende til mødet. Der er dog
stadig stor bekymring, fordi ændringerne vil have stor indflydelse på de
studerende, mens de studerende ikke forventer at det vil have så stor
indflydelse på fremtidige arbejdsgivere. Forventer at de, ligesom nu, i højere
grad har fokus på de valgte fag og det at man er Oecon. Skal holde fast i at det er
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en linjebetegnelse og titlen IKKE skal ændres (til fx cand.oecon.fin). Universitet
kunne også være bedre til at kommunikere uddannelsen/nye studieordninger
bedre ud til erhvervslivet. Der er i forhold til nuværende ordning også en
ændring i soc-ordningen, hvilken vil blive uploadet på den interne FB-gruppe.
Den indebærer et krav om 10 ects finance, hvilket for nogen kan give
problemer, hvis man har været væk fra matematikken på sit sidefag.
Fakultetsledelsen ønsker studienævnet bliver mere ambitiøse –
Frafaldsprocent skal være lavere.
Reklamevideo fra Økonomi – den ligger på Youtube (der kommer et link op på
den interne FB-gruppe)
Valgbod: Mange klager over manglende studiepladser, både i S og i H. Charlotte
håber på, at der kan ske noget i læseperioden. Kommentarer: Instituttet kunne
booke lokaler til brug i eksamensperioden. Man skal dog være obs på at
problemet ikke kun finder sted i eksamensperioden, hvor mange også læser
hjemme – Det er i særdeleshed også et problem i hverdagen.
b. Fællesrådet
i. Vi mister et mandat, da man tildeles et mandat pr. påbegyndt tusinde
studerende, og der er på nuværende tidspunkt indskrevet 989 studerende på
Oecon og Soc. Vi går derfor fra to til ét mandat.
ii. Opdatering fra seneste møde – taget ét emne med til ledelsen, det blev
fremdriftsreformen: hvad kan der gøres fra toppen af universitetet (bøder)?
Der var et oplæg om Ph.d. studerende: Hvordan fungerer det på andre studier?
De vil også være synlige til på Northside
5. Opdatering efter universitetsvalget
a. Stemmeprocenten var 20,76 til universitetsvalget. Ca. 1/3 af de soc/oecon-studerende
stemte til valget til Akademisk Råd.
b. Akademisk råd: Emil Outzen er valgt ind.
c.

Studienævnet: Louise Lillie Laursen, Tor Toftgaard Madsen, Marie Møller Petersen, Ida
Ryden Urup Tølløse, Louise Munck Højsgaard er valgt ind (fredsvalg).

d. Studenterrådets spidskandidater, Sarah og Lieve, blev valgt ind i
universitetsbestyrelsen.
e. Kommentarer:
i. Online afstemning er meget forvirrende. På mobilsite (og PC) kunne man ikke
finde alle kandidater. Mange overså desuden linket ”Stem her”. Der efterlyses
desuden en ”trin-for-trin-guide” til hvordan man stemmer. Det var for nemt at
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komme til at stemme blankt ved en fejl. IT-løsningen hvor man stemmer er dog
lagt op til at være permanent, så den bliver svær at ændre. Studenterrådet
ønsker at vi kommer med vores kommentarer til systemet. Ida står herfor.
ii. Det havde stor effekt at kandidaterne fra SN og AR gjorde reklame på
forelæsningerne.
iii. Det er vigtigt at valgboden er i S fremfor i M, da der sker meget mere der.
iv. Løsninger til at øge stemmeprocenten: Det er vigtigt at være synlig (personligt,
videoer, symboler, stemmeguide mv.). Der sker dog stadig fremgang og
stemmeprocenten blandt soc/oecon-studerende er højere end den samlede
stemmeprocent på universitetet.
v. Jurister mistede plads til Frit Forum. Debatten tages videre på næste møde i
SR.
vi. Formandskabet siger tak til dem der stod i valgbod!
6. Aktivitetsudvalget
a. Forskerrunde
Et godt arrangement. Det skal dog arrangeres i god tid (2-3 måneder før), så man
undgår problemer med at få forskere til at komme og kan invitere de studerende
tidligere. Man skal dog være opmærksom på at deltagerantallet i år kan hænge sammen
med, at SAF havde GF og flere studerende (3. Semester) havde undervisning.
b. Dimission
God dimission og mere end 250 deltagende (100 flere end normalt) – Tak for hjælpen!
7. Valg af Valgprocedure og stemmetællere
a. Der skal vælges 11 mandatbærere samt to suppleanter.
b. Valgbare: Oecon- og socstuderende.
c.

Hvis der er flere kandidater til samme post, vil der blive afholdt skriftlig afstemning.
Hvis der kun er én kandidat vil vi, jo mindre der kræves skriftlig afstemning blandt de
fremmødte, stemme ved tillid/mistillid ved håndsoprækning.

d. Stemmetællere: Mikkel og Nicolai
8. Valg af formandskab
a. Formand
i. Ida fortæller om posten
ii. Marie Møller Petersen opstilles til posten, Marie motiverer.
iii. Der stemmes om tillid: Marie er valgt ved enstemmigt tillid.
b. Næstformand
i. Mikkel fortæller om posten
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ii. Louise Lillie Laursen opstilles til posten, Louise motiverer.
iii. Der stemmes om tillid: Louise er valgt ved enstemmigt tillid.
c.

Kasserer
i. Marie fortæller om posten
ii. Tor Toftgaard Madsen opstilles til posten, Tor motiverer.
iii. Der stemmes om tillid: Tor er valgt ved enstemmigt tillid.

9. Valg af øvrige medlemmer
a. Mandatbærer i fællesrådet
i. Emil Outzen opstiller og motiverer
ii. Der stemmes om tillid: Emil er valgt ved enstemmigt tillid.
b. Øvrige medlemmer
i. Følgende opstiller: Nadia Hangaard Dahl, Ingrid Arentoft Mikkelsen, Hilde
Dalkjær Johansen, Julie Hesselberg, Charlotte Kjærulff, Nicklas Møller. De
motiverer.
ii. Valget afgøres ved skriftlig afstemning. I vilkårlig rækkefølge er de indvalgte:
Ingrid, Hilde, Julie og Charlotte. Nadia og Nicklas er valgt som suppleanter.
10. Nedsættelse af udvalg og ansvarlige herfor
Kommentar: Noter i vidensbanken hvor stor arbejdsbyrden (især mht. tid) er
a. Aktivitetsudvalget
i. Der fortælles om Aktivitetsudvalget
ii. Udvalgsansvarlig: Ingrid
iii. Øvrige medlemmer: Hilde, Tor, Nicolai, Nadia, Charlotte, Martin (forår), Ida
(tilbyder at hjælpe i de første forberedelser af DGP)
iv. Dimission: Louise, Hilde, Nadia
b. Studiestartsudvalget
i. Der fortælles om Studiestartsudvalget
ii. Ansvarlig: Charlotte
iii. Øvrige medlemmer: Nicklas, Bettina
c.

Evalueringsudvalget
i. Der fortælles om Evalueringsudvalget
ii. Ansvarlig: Julie
iii. Øvrige medlemmer: Bettina, Emil, Tor, Mikkel (forår), Ida (efterår)

d. IT- og informationsudvalget
i. Der fortælles om IT- og informationsudvalget
ii. Ansvarlig: Emil
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iii. Øvrigt medlem: Nicklas
e. Repræsentant i departemental forum
i. Emil Outzen opstiller og motiverer, vælges ved enstemmigt tillid
ii. Suppleant: Nicklas Møller
11. Eventuelt
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