Oeconrådsmøde dagsorden d. 21.01.2021
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Ditte
Referent: Søren

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den. 30.11.2020
Status: Godkendt

3. Nyt fra formandskabet
a. Finansiel støtte til foreninger
i. Ansøgning om støtte hos Djøf
1. Vi har fået støtte
ii. Ansøgning om institutstøtte
1. Skal der lige findes ud af
iii. Opsamling på tilgodehavender fra 2020
1. Nationalbanken har udbetalt
b. Godkendelser af nyt formandskab hos Danske Bank
i. Arbejdes der på

4. Politisk udvalg
a. Studienævnet
i. Dagsordenen d. 25.01.2021
i. Det er primært pro forma møde
ii. Annullering af eksamen i kandidatfag Financial Econometrics
i. Løsningen er fundet og den er ikke optimal for nogen. DA de har fjernet
opgave 1 og 2, og bedømmer kun på opgave 3.
ii. Der skal ikke dannes en præcedens for at der kopieres
iii. Det er noget der bliver taget op i studenterrådet, hvordan undgår man
econometrics fungerer så dårligt og der bliver kopieret opgaver fra
tidligere eksaminer
iii. Per Andersen har sagt op/skiftet stilling
iv. Hvad skal der gøres for at pk. Ii ikke sker igen?
i. Der kan laves en lille note om hvad for en eksamensopgave der er
inspireret af. Så dem der godkender kan se om den er for lig hinanden
ii. Have fastlåst hvilke rettigheder der er når det sker
v. Eksaminer
i. Lad være med at lave live skriftlige eksaminer over Zoom i en pandemi
igen. Det er ikke en ordentlig eksaminerer på – Mikro 2
ii. Makro 2 samme måde, dog med spørgsmålene man havde fået på
forhånd

iii. Lad være med at konverterer eksaminer fra skriftlig til mundtlig
b. Akademisk Råd
i. Ændring af AU’s vedtægter
ii. Ændre valg til bestyrelsen så man holder samtidigt valg
i. Forståelse for man gerne rykke tilbage ud fra demokratiske synspunkt
iii. Ændring af valgregler vil gerne rykkes fra bestyrelsen til rektoratet
i. Det er et problem at rykke magt fra studerende til rektoratet, hvis det er
meget lidt specifikke
ii. Det kommer an på hvad der kan besluttes
iii. En løsning kan være at bestyrelsen kan delegerer ting til rektorer
iv. William tager skepsis med til næste møde

5. Opdatering fra udvalgene
a. Dimission 2021
i. Begynder man at forberede i februar
ii. Ligger i start/midt september
iii. Det skal lige tjekkes om Ida er med i udvalget

6. evt.
a. Hav en diskussion på et tidspunkt med hvad vi gør hvis der kommer en Pandemi
i. Lav en opsamling på eksamensformen under SCov2
ii. Udarbejd en guide evt.
b. Besked fra studenterrådets FU om der skal være en kandidat, der frist for at stille op
den 28/1
c. Mail fra bladet Ø om SR har været ude og udtale sig om at man fjerner aktivitetskravet
i. Victoria vil gerne
d. Der skal indsendes liste med mandatbærer inden 4. februar
e. Der bliver givet adgang til Oeconråds mailen og lad være med at læse mails der ikke
tilhører jer!

