Referat af MR møde
1. Valg af ordstyrer og referent

Dato og tid:
02/06/2016 kl. 17-19
Sted:
Frokoststuen,
Folkesundhed (bygn.
1260)

Afbud: Archana, Jelena – flere afbud er sendt på mail.
Tilstede: Tharsika, Sara, Nikolaj, David, Martin, Majuran, Kristoffer, Mai-britt, Agnes, Daniel,
Malene, Ane, Vibeke, Anne-Sif, Bjørn, Josephine, Mette, Archana, Karen, Ellen, Niels, Rasmus,
Christine, Nikolaj, Andreas, Kristian, Ida, Kasper fra SR.
26 MR medlemmer tilstede.
Ordstyrer: Agnes
Referent: Silje

2. Godkendelse af referat og dagsorden
Punkt 7: pointer at mødet var med Charlotte Ringsted.

3. Foreningsseminar v. Kristoffer – Orientering
Oplæg: Tharsika og Kristoffer var afsted, og vil gerne opfordre til at folk tager med næste år.
Angående Blackboard: Der er kommet forespørgsler fra foreningerne ift. om MR kan hjælpe
dem videre med at komme på Black Board. Mht.
Kommentarer: Mads fra Cesu kan oprette foreningerne som kursus på BB, og vil sikkert også
gerne give dem et kursus i at bruge BB. Det kunne i den forbindelse være fedt at få en portal
på siden hvor alle foreninger lå indenunder.
Angående planlægning af foreningsarrangementer internt foreningerne imellem
Der blev på mødet diskuteret forskellige retningslinjer angående dette, hvor det blev aftalt at
man ikke skal spamme semestergrupperne med et forenings arrangement. I stedet skal
gruppen ”arrangementer for medicinstuderende” bruges i stedet. Desuden skal der være

bedre koordinering af studmedsam-kalenderen, så større arrangementer ikke overlapper
hinanden.
Angående foreningshus
Overraskende mange var uvidende om hvad der foregår ift. forningshuset, på trods af at MR
har givet dem info om dette ad flere omgange. Så MR skal være endnu mere obs på at få
kommunikeret procesfremgang ud til de andre foreninger.
Konklusion: Kristoffer ligger referat op fra mødet i MR gruppen på facebook.
4. Fremtidige investeringer v. MØ – Orientering – Diskussion – Beslutning
Se bilag, der eftersendes på mail inden mødet.
Oplæg: På nuværende tidspunkt er MRs penge investeret ved Handelsinvest. Hvis MR gerne vil
høre under en investeringsforening som har en bæredygtig profil, skal dette ikke være
handelsinvest, da de ikke vil investere grønt.
MØ gruppen har undersøgt muligheder for at flytte pengene over i en anden
investeringsforening, samt mulighederne for at få en ny bank som kan tilbyde bedre fordele
end den nuværende (Handelsbanken). De bedste alternativer til Handelsbanken mener MØ er
hhv. Lægernes bank og pension eller Merkur andelskasse.
MR skal tage stilling til hvorvidt pengene skal stå hvor de er nu, flyttes eller om de skal bruges.
Kommentarer:
Hvis afkastet bliver mindre ved skift af bank, er det bedre at bruge pengene.
Lægernes bank og pension giver god mening for medicinerrådet at være med i, i henhold til
deres fagprofessionelle udgangspunkt. Lægernes bank og pension ligger også blandt de
højeste ift. aktieafkast af DK’s banker.
Forslag – kombi-løsning: Man kan lave en kombi med at have nogle af pengene stående i en
bank, og samtidig investere.
Forslag - studenterlaborratorier: Man kunne bruge nogle af pengene på at lave
studenterlaboratorier. Jens Kristian Djurhuus havde engang en ide om at lave et sådant
færdighedslaboratorium. Vibeke kan snakke med ham om hvorvidt det stadig er på
tegnebrættet. Dog kan man sige, at det måske ikke er noget MR skal støtte, når det i
princippet er AU som burde finansiere det.
Forslag – fond eller legat: Man kan skifte bank, og så bruge afkastet på at lave et legat, dvs.
lave en løsning alla en paragraf 7 løsning, så folk kan søge om pengene årligt – lidt alla det Fadl
gør. Evt. lave en fond.
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Konklusion: MØ undersøger videre angående lægernes bank og pension ift. om afkast kan
udbetales til en fond, hvorvidt penge kan trækkes ud løbende osv. Et konkret forslag
udarbejdes til næste møde og en beslutning tages der.

5. Statutændringer en masse v. Ellen - Beslutning
Statutændring #1
Ny paragraf 9:
"Paragraf 9: MR's investeringer
Stk. 1: MR må handle med værdipapirer. Beslutninger om køb og salg af værdipapirer træffes
på MR-mødet.
Stk. 2: FU er ansvarlig for at holde MR orienteret om MR's investeringer"
Dette medfører ændring af nuværende paragraf 9 til 10.
Statutændring #2
Tilføjelse til §1, stk. 2
Forslag til ændring:
§1, stk. 2: ”MR varetager den daglige drift af Medicinerhuset og Foreningshuset.”
Statutændring #3
Tilføjelse til §2
Forslag til ændring:
”§2, stk. 7 Medlemmernes arbejde består i mødedeltagelse og udvalgsarbejde.”
Afstemning om hvorvidt alle ændringer kan stemmes om samlet:
Alle stemmer for (26 stemmer i alt)
Afstemning om hvorvidt alle statutændringer kan vedtages:
Alle stemmer for (26 stemmer i alt)
Konklusion: Statutændringerne er vedtaget.

6. Opsummering af medlemsdebat og forslag til ændringer v. FU – SE UDSENDT
BILAG PÅ MAIL - Orientering – Diskussion – Beslutning
Afstemning om hvorvidt der skal være en suppleant funktion i MR:
1 person stemmer blankt. 25 stemmer for forslaget.
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Afstemning om suppleantforslag:
Ved første afstemning har alle et ubegrænset antal stemmer:
Forslag 1: 7 stemmer.
Forslag 2: 23 stemmer.
Forslag 3: 0
Anden afstemning med forslag 1 og 2, som har fået flest stemmer:
Alle stemmer (26 medlemmer) for forslag 2.
Konklusion: Forslag nummer 2 er vedtaget.
Afstemning om hvor mange suppleanter må være i MR:
Ved første afstemning har alle et ubegrænset antal stemmer
30+5: 2 stemmer
30+10: 13 stemmer
30+15: 13 stemmer
30+20: 10 stemmer
30+ubegrænset antal supp..: 4 stemmer
Der stemmes om de to forslag med flest stemmer:
30+10: 10 stemmer
30+15: 15 stemmer
1 stemmer blankt.
Konklusion: I MR kan der fremover være 30 fuldgyldige medlemmer og 15 suppleanter.
7. Efterårets møder
5. September: Konstituerende møde kl. 16.00, Alm. MR møde kl. 17.00.
Herefter fælles spisning.
5. Oktober

4

8. November
8. December
Kommentarer: inden det konstituerende møde finder man ud af via facebook hvem der kan
spise med bagefter.

8. Angående VAB og ansvaret for køkkenet - diskussion
Oplæg: Mange mennesker fra forskellige studier er samlet i VAB, men ingen gider at tage
ansvar for at holde køkkenet pænt, hvorfor det ofte er beskidt og mangler diverse ting som
service etc. Formålet med dette punkt er at få taget det første skridt til at finde ud af hvem der
skal have ansvaret for, at køkkenet igen kan fungere optimalt.
Kommentarer:
Historisk set har det været MRs opgave - der var en VAB ansvarlig i VU som var i et VAB
udvalg med nogle fra de andre studier. Det optimale ville være at lave et sådant VAB-udvalg
igen, som fx kunne stå for at lave kasserazzia mm.
Forslag - MR finansierer: MR kan finansiere drift i VAB? Men MR får dog kun penge til drift af
medicinerhuset. På den anden side kan det måske være træls at være for lukket ift. at give
penge når det drejer sig om så lidt.
Forslag – Rengøringen får ansvaret: Der er nogen der betaler for rengøring i VAB – man kan
måske få dem til at sætte nogle flere penge af til rengøring. Man kan foreslå at det er
rengøringspersonalet som tager sig af køleskabet – den ordning kører godt i medicinerhuset.
Rengøringspersonalet skal herunder have klare retningslinjer for hvad der skal gøres rent, og
de vil ikke skulle rydde brugt service op, da det er de studerendes eget ansvar.
Forslag – Tal med Statsbiblioteket: Man kunne måske snakke med statsbiblioteket om
hvorvidt at det er dem som har ansvaret for VAB.
Forslag – søgning af finansiel støtte: I forbindelse med at MR skal søge penge igen – herunder
til drift af det nye foreningshus, kan man i samme omgang søge om penge til VAB drift.
Konklusion: Krisstoffer og Archana arbejder videre med det i en arbejdsgruppe og kontakter
Statsbiblioteket for at finde ud af hvem der står for driften. Connor skal i den forbindelse også
spørges. VU kan supplere med nogle midler til køkkenet som en opstart.
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9. Eventuelt
Kontaktet af Omnibus: Institut for klinisk medicin har bestemt at de vil spare de 10
forskningsstipendier væk og i den forbindelse er MR blevet kontaktet af Omnibus, fordi de
gerne vil have en udtalelse angående dette. Vibeke svarede at MR ikke har haft muligheden
for ar få det diskuteret– men at det selvfølgelig ikke var optimalt at spare på
forskningsstipendierne fordi det bla. er en måde at sikre støtte til den brede forskning.
Konklusion: Dette tages op i MRs forskningsårsudvalg.
Kasseazzia:
Foregår D. 27. juni. Kl. 10.00. Hvis vejret er godt spilles der volley bagefter volley. PRIT laver PR
på dette.
Institutforum:
Ellen og Karen: Har siddet i forum på institut for klinisk medicin, og nu skal nye MR
medlemmer tage over. MR glemte at stille op til valg til dette fordi instituttet ikke har sendt
info ud til de studerende omkring dette. Det kommende år må MR derfor sende 2-3 såkaldte
observatører. Der skal vælges 3 rep. og man sidder der for et år ad gangen.
Hvem fra MR stiller op:
Malene, Christine og Nikolaj.
Ellen vil desuden kritisere at de ikke har sendt info ud til de studerende angående valg til
institutter, på det næste institut møde.
Dårlig information ift. pendlerkort når man er i klinik: Det kan være svært at gennemskue
processen mht. bestilling af pendlerkort osv. når man skal i klinik udenbys.
Kommentarer: det står både på hjemmesiden og i en infoseddel AU sender ud, så måske er
det svært for MR at gøre mere?
Studievejledningen har lige lavet en ny vejledning - den er rigtig god.
Konklusion: MR kan lægge denne nye vejledning op på facebook og blackboard.
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