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Konstituerende møde i studienævnet 
ved Institut for Kultur og Samfund 
16. januar 2013 
 
Til stede: Ole Høiris, Anemone Platz, Mette Svart Kristiansen, Lene Kühle, 
Morten Haugaard Jeppesen, Kirstine Pedersen, Cecilie Kjær Rimdal, Andrea 
Zielinski, Sasja Nyholm Rasmussen 
Observatører: Mads Kristiansen, Louise Hollerup Christensen, Freja Asmus-
sen, Øjvind Arnfred, Ivy Kirkelund, Liselotte Malmgart, Lena Pradhan, Kim 
Jessen, Carsten Sestoft (referent) 
Fraværende med/uden afbud: Claus Møller Jørgensen, Rosa Magnusdottir, 
Liv Luna Hansen, Christian Joen Jensen, Esben Knudsen, Marie Kjerstad Sø-
rensen, Katrine Frydendal Nielsen, Tariq Al-Kobaisi 

REFERAT 

 
REFERAT 
 
Mødet var indkaldt for at konstituere studienævnet efter valg af nye studentermed-
lemmer; det afgående studienævns studentermedlemmer var inviteret med som ob-
servatører.  
 
Dagsordenen følger stort set af forretningsordenens § 2: 
 
1. Orientering om studienævnets arbejde ved formanden  
2. Runde for afgående studienævnsmedlemmer: arbejdet i studienævnet set fra de 
studerendes perspektiv.  
3. Valg af formand blandt VIP-medlemmer 
4. Valg af næstformand blandt nyvalgte studerende 
5. Valg af 2 medlemmer blandt studerende til Studienævnets aktivitetskontoudvalg 
 
ad 2) 
De fire tilstedeværende studerende fra det afgående studienævn gav udtryk for, at 
studienævnet var et sted, hvor det var muligt at få indflydelse og gøre indsigelse, og at 
der blev lyttet til én. En fælles udfordring var kontakten med baglandet i form af de 
ofte talrige og forskellige uddannelser, man repræsenterede, så et godt råd til de nye 
var at planlægge fagrådsmøder, så studienævnsdagsorden [som i reglen udsendes en 
uge før studienævnsmøder] kunne tages med. De studerende gav udtryk for, at især 
studienævnets første semester (F12) havde været tynget af administrative sager og 
ønskede, at efterårets tendens til mere principielle diskussioner ville fortsætte. 
 
ad 3) 
Morten Haugaard blev genvalgt som formand for studienævnet. 
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ad 4 og 5) 
De nyvalgte studentermedlemmer havde mødtes før studienævnsmødet, men var pga. 
et sygdoms- og eksamensramt fremmøde ikke klar til at indstille næstformand og 
medlemmer til aktivitetskonto udvalget. Studienævnet besluttede, at valget finder 
sted ved, at gruppen af studerende indstiller en næstformand til studienævnsforman-
den, som derpå tiltræder indstillingen på studienævnets vegne. 


