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Referat af februar-MR-møde 

  
Deltagere: Niels, Julius, Abdul, Ida, Tharsika, Julie, Archana, Magnus, Daniel, 
Janne, Katrine, Andreas, Ellen, Mette I, Nikolaj, Kamilla, Mai-Britt, Christine,  
Rasmus, Vibeke, Mette H, Josephine, Bo, Christian 
Afbud: Anne-Sif, Katrine, Gideon, Christian 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 

Ordstyrer: Ellen 

Referent: Marlene 

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

 

Referat: Godkendt 

 

 

3. Repræsentanter til Studenterrådets Fællesråd – v. Magnus diskussion & beslutning 

◦ Der er konstituerende fællesrådsmøde d. 23. februar. Hvem er MR’s repræsentanter? 

 

Oplæg:  

Der er konstituerende møde i Studenterrådets Fællesråd d. 23. februar, hvor man kan melde sig ind i 

de forskellige udvalg. Studenterrådets Fællesråd er et fællesorgan for alle fagråd på AU, hvor man så 

kan komme med i forskellige udvalg og få indflydelse. Vi har tre mandater og der er tre til fire møder 

pr. semester. Det er også muligt at komme med i forretningsudvalget.  

 

Er der nogle fra MR der vil melde sig? 

 

Beslutning: 

Julius melder sig og Mette vil forsøge at få tid. 

 

 

4. Valg af semesterrepræsentanter – v. FU diskussion & beslutning 

 

Oplæg:  

Vi skal have valgt semesterrepræsentanter. Det forløber som det plejer udover, at der er kommet en 

ekstra opgave fremover som indebærer et møde med kursusleder, hvor man evaluerer.  

 

Kommentarer:  

En der for nyligt har været på semestret er en fordel.  

Dato og tid:  
06/02/2017 kl. 17-19 
Infomøde kl. 16.30-17.00 
Sted:  
Loungen, Medicinerhuset 
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Det er også en fordel at få valgt repræsentanterne inden semesterstart fremover. 

 

Beslutning: 

 

12. semester: Andreas Bugge 

11. semester: Mai-Britt Vestergaard 

10. semester: Kamilla Steensig 

9. semester: Daniel Wæver 

8. semester: Magnus Møller 

7. semester: Julie Bjerg 

6. semester: Josephine Olsen 

5. semester: Josephine Olsen 

4. semester: Julie Bjerg 

3. semester: Abdul Harakow 

2. semester: Abdul Harakow 

1. semester: Christian Sigaard 

 

 

5. Nyt fra SN – v. SN orientering & diskussion  

◦ Elementer af færdighedstræningen er blevet sparet væk med virkning fra forår 2017. 

 

Oplæg:  

Der ligger meget færdighedstræning på kandidatdelen og lidt på Bacheloren. Studienævnet fik et brev 

om, at priserne bliver sat op ved centeret, hvorfor der skal spares 200.000 på træningen.  

Agnes og Nikolaj har haft møde med den ansvarlige, hvor de fortalte, at de er trætte af det og måden 

hvorpå det blev gjort. Det var han enig i og sagde, at de gerne må komme med forslag, hvis de har 

bedre ideer i forhold til konkrete besparelser. Der bliver i hvert fald kigget nærmere på det.  

 

Kommentarer: 

Lumbalpunktur-træning kunne evt. ligges ud på klinikstederne. 

Hvis vi vil brokke os over det her, så skal vi også komme til den færdighedstræning der er. 

Introforelæsninger er f.eks. dyre og lange så der bliver kigget på om man kan hente noget der, men 

det er et omfattende projekt. 

Kursusleder skal måske rydde lidt op i de introuger. 

I stedet for detaljeforelæsninger bør det være introforelæsninger så folk kan huske mere. Man burde 

omlægge dem.  

Generelt ville man jo foretrække mere praktisk undervisning i stedet for forelæsninger.  

Studienævnet og kursuslederforummet er gode steder at gå hen med dette. 
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Beslutning:  

Det tages videre til kursuslederforummet. 

 

 

◦ Sag om studerende, der ikke kom til Norge grundet MRSA-positivitet. 

 

Oplæg:  

Vi fik en mail fra FADL som er blevet kontaktet af et medlem der fik afslag på ansøgning om at tage et 
semester i Norge, pga. af at vedkommende er konstateret positiv for MRSA. Medlemmet har 
orienteret AU (Studieleder Anna Bak) herom, og bedt om en plads på 11. semester. AU afviste den 
studerende med henvisning til, at der pt. ikke er flere pladser på det kommende 11. semester. AU 
tilbød derfor en plads på 12. semester. Den studerende mente dog, at der hverken er tilstrækkelig tid 
eller fagligt grundlag for at få klarlagt tema og vejleder for den kandidatopgave der skal skrives på 12. 
semester. 
Vibeke snakkede med Klaus fra Fadl som sendte mailen, og forklarede at AU’s studieordning er ny, og 
at administrationen gjorde hvad de kunne. Hele Health arbejdede altså allerede på den bedste løsning 
for den studerende. 
Den studerende har så efterfølgende fået en plads på 11. semester alligevel, men det er stadig 

ærgerligt for hende, at hun ikke kunne komme til udlandet. 

Vi kunne f.eks. gøre det, at vi ser på hvad der er af krav ved de forskellige udenlandske 

partneruniversiteter, så vi fremover kan gøre studerende opmærksomme på dette. 

 

 

Kommentarer: 

Det er ikke MR’s job.  Det er der nogle der får penge for. Folk må selv undersøge kravene.  

Det er fint, at MR ringer rundt når der sker ting som dette, men så skal vi påpege til administrationen 

at kommunikationen er uheldig. 

Det står altid inde på universiteternes sider med alle reglerne. Hun burde ikke være blevet overrasket. 

God ide at tage tingene der kommer i opløbet og så kontakte studieleder. 

Vi bør ikke rejse børster over for administrationen, da vi arbejder sammen om det. I de her 

situationer, når studerende er uden skyld, så gør de altså hvad de kan. 

 

 

6. Nationalt Medicinerråd – v. Julius – orientering 

 

Oplæg:  

Det nationale Medicinerråd er et projekt vi er ved at starte op. Første møde er d. 27. februar, til 

studiekonference i Odense. Til mødet er et punkt der hedder ’’lokalt MR’’ med ting vi vil have med på 

mødet. Har i forslag? 
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Kommentarer: 

Man kunne lave en facebooktråd med nogle forskellige emner, så folk kan tænke over det. 

 

 

7. Opdatering på erhvervssporet – v. Andreas – orientering 

 

Oplæg: 

Andreas har snakket med Kasper fra SMS vedr. talentsporet. Health har taget kontakt til dem og ikke 

os vedr. talentspor til sommer. Ved siden af studiet på kandidatdelen kan man tilmelde sig 

talentsporet, som er for ca. 20 studerende. Det indebærer forskningsarbejde der giver ekstra ECTS-

point (dog uden for studiet) så det er altså kun på eksamensbeviset, at det fremgår. Det er et initiativ 

fra uddannelsesministeriet og ikke fra Health.  

En gruppe har arbejdet for hvordan det skal forløbe, men man har ikke fået nogen penge til det. 

Derudover er der en masse krav til de der skal være med. F.eks. skal man bestå på normeret tid. 

Derfor lyder det altså ikke særlig attraktivt. Det virker umiddelbart ligegyldigt i forhold til, at det kun 

er for at pynte på eksamensbeviset.  

Der er arbejdsgruppemøde i slutningen af februar og derefter bliver der meldt noget offentligt ud.  

 

Kommentarer: 

Det giver ingen mening. 

Til infomøde omkring forskningsåret lød det som om man har gjort sig overvejelser omkring at bruge 

talentsporet som en eventuel erstatning for forskningsåret. 

Igen er det altså ikke Health der har fundet på det. 

Det er fint for dem der får afslag på forskningsår. Men hvad med vejleder? Man får tilknyttet en 

vejleder hvis man kommer ind.  

Hvis det kommer til at foregå på fritidsbasis virker det naivt. 

Hvad er ideen med det? 

Vi skal selvfølgelig give det en chance, og vente med at tage stilling til mere. Det skal først 

færdigudarbejdes sidst i februar. 

Nu hvor vi ikke skal bekymre os om hvor pengene kommer fra, er det vel ikke så vigtigt for os. 

Vi burde dog have en holdning i forhold til de medicinstuderendes interesser. 

Mange laver fritidsforskning og måske kan man trække på nogle erfaringer derfra? 

Vi venter med at reagere til det er færdigt. 
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8. Regnskab 2016 og budget 2017 – v. Kamilla og Ellen – orientering & beslutning 

 

Oplæg:  

Vi har brugt lidt mere nogle steder i forhold til det der er budgetteret. Derfor har vi rettet lidt til, f.eks. 

ved PR/IT samt tilføjet et nyt punkt med bankgebyrer. 

 

Kommentarer: 

Vanvittigt at vi bruger 75 procent af pengene på at forkæle os selv. Det skal skæres væsentligt ned. 

Budgettet er lavet ud fra Healths godkendelse fordi, de har givet os pengene. Man kan godt alligevel 

diskutere om der skal skæres ned nogle steder. Dette kan evt. tages op på næste møde. 

Vi har før diskuteret hvorvidt MR dækker hvis fundraising ikke dækker. Det er dog ikke udpenslet 

fuldstændig. Kan man være sikker på, at MR dækker hvis fundraising ikke lykkedes?  

Alle er enige i at MR skal dække en underskudsgaranti.  

 

Beslutning: 

Regnskab 2016 godkendt. 

Budget 2017 godkendt. 

 

 

9. Statutændringer – v. FU/Ellen – orientering 

◦ Se venligst bilag. 

 

Oplæg: 

Der skal stemmes igen. Vi stemmer om forslagene 1, 2 og 3 for anden gang, samtidig. Derudover skal 

ændringsforslag 4 stemmes om for første gang. 

 

Ændringsforslag 1,2,3: 

Stemmer for: 24. 

Stemmer imod: 0. 

Stemmer blank: 0. 

 

Ændringsforslag 1,2 og 3 er hermed godkendt. 

 

Ændringsforslag 4: 

Stemmer for: 24. 

Stemmer imod: 0. 

Stemmer blank: 0. 

 

Ændringsforslag 4 er hermed godkendt til næste afstemning. 
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10. Tour de Fredagsbar – v. FeU – beslutning 

 

Oplæg:  

Der skal stemmes om datoer til Tour de Fredagsbar. 

 

Beslutning: 

Det bliver afholdt d. 31/3-2017. 

 

 

11. Fakultetsstøtte til Faglig Dag – v. Tharsika og Ellen – diskussion & beslutning 

◦ Hidtil har fakultetet ”automatisk” støttet Faglig Dag økonomisk. I efteråret gik der kuk i det 

– alt er ordnet nu, men vi skal finde en løsning fremover 

 

Oplæg: 

Faglig dag er to gange årligt, hvor en forening arrangerer nogle forskellige ting og laver et program 

over dagen. Foreningen der afholder det har altid fået 6000 kr. af fakultetet til støtte til frokost osv. 

Man har altid skulle bruge et EAN-nummer til at gøre brug af pengene, hvilket har fungeret indtil i 

efteråret hvor PUST afholdte faglig dag, og ikke fik brugt EAN-nummeret. De fik så refunderet 6000 kr. 

fra MR, hvilket ikke var meningen. Helt undtagelsesvist har vi fået det ordnet, så PUST får pengene fra 

Health og vi får dem tilbage fra PUST. 

Skal vi ikke finde en fremadrettet løsning? Der er ingen skriftlig aftale eller garanti til næste gang. 

Eller skal vi fortsætte hidtil med EAN-nummeret og give det til foreningerne? Under alle 

omstændigheder er Medicinerskabet blevet lovet 6000 kr. af vores egne penge hvis alt andet fejler. Vi 

kan give dem EAN-nummeret og så få lavet en aftale på længere sigt. 

 

Kommentarer: 

Hvis Health ikke vil give 6000 kan vi evt. tage dem ud af de 25.000 vi får fra Health. 

Man er nødt til at finde ud af hvem og hvordan pengene plejer at komme fra. 

Vi skal blive ved med at bruge EAN-nummeret. 

Vi skal have en aftale eller undersøge nærmere hvert fald. 

Studenterrådet har nogle fonde de næsten aldrig får brugt hvis det er. 

Vi kan ikke tage dem af MR’s budget hvis Health ikke vil. Det er jo de samme penge. 

Tvivler på de vil sige nej. 

Hvis vi får en aftale på skrift kunne det være fint, hvis den steg 2% årligt sammen med inflationen. 

 

Beslutning: 

Afstemning om vi skal arbejde på en skriftlig aftale: 

 

Stemmer for: 24. 
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Stemmer imod: 0. 

Stemmer blank: 0. 

 

Vi antager selvfølgelig, at støtten stadig gælder og, at Medicinerskabet derfor stadig kan bruge EAN-

nummeret.  

 

 

12. Opsupplering af nye medlemmer og udvalg – v. FU 

 

MR består af: 30 medlemmer og 15 suppleanter  

 

 Nye suppleanter: Malene, Mai-Britt, Mette I, Andreas  

 Nye medlemmer: Bo Tønnesen, Christian Sigaard, Katrine Jessen 

 Frafaldne medlemmer: Vibeke, Martin, Sara og Karen 
 

 

13. Eventuelt 

 

Ny dekan på Health: 

Health har fået ny dekan. Vi bør lave en skrivelse til ham, hvori vi forklarer hvad vi kan og hvem vi er. 

Nikolaj laver en tråd på Facebook hvor man kan komme med forslag. 

 

Emil fra Studenterrådet kommer til næste møde: 

Emil fra SR kommer til marts-mødet og fortæller om, hvad SR bruger deres penge på som vi snakkede 

om til forrige møde. 

 

Møde på Institut for biomedicin: 

Hvis I har nogle punkter til mødet er der to dage endnu. 

 

Studienævnsseminar: 

Julius, Ellen og Tharsika var på studienævnsseminar og fik gode ideer med derfra. På ST og Arts har 

man f.eks. en rapport over frafald, det vil vi også have på Health. 

 

Workshop: 

Julius og Julie var til workshop for russere. De lavede en evaluering til dropbox.  

 

MUK: 

Jf. MR-møde d. 08.12.2016. Ida satte sig ind tingene og skrev til dem og foreslog, at vi kan komme én 

enkelt dag eller få en studentervenlig pris. Det blev sendt videre til nogle andre og der vil snart 

komme svar. 
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Kineserhuset: 

Medicinerhuset er overbooket og derfor har vi ønsket at få flere kvadratmeter. Det får vi i 

kineserhuset, som nu er klar til indflytning.  

Kontoret skal tømmes og pakkes inden 1. marts og vi skal bruge et arbejdshold til det. 2. sal i 

Medicinerhuset bliver lavet om til fællesrum og grupperum.  

Andreas tager kontakt til Umbilicus vedr. bogaktion. 

Julie er tovholder i forhold til en flyttegruppe. 

PRIT kan måske lave en lille teaser omkring hvad der skal ske med Medicinerhuset. 

 

 

14. Fællesspisning – beslutning 

 
Møder i MR forår 2017:   Mandag 6/3   Tirsdag 4/4   Onsdag 3/5   Torsdag 1/6 

 

 


