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ARTSRÅDETS info
Om støttelister og Akademisk Råd ARTS

Universitetsvalget og
ARTS
Fagrådenes rolle og ansvar
Fagrådene er den vigtigste del af Studenterrådets struktur, da I varetager
de helt nære interesser for de studerende på Aarhus Universitet. Derfor
repræsenterer I de studerende holdninger og udfordringer lokalt, men I
repræsenterer også jeres medstuderende igennem deltagelse i
ARTSrådets og Studenterrådets arbejde, som relaterer sig til fakultetet og
universitetet som helhed.

I forbindelse med universitetsvalget er det således vigtigt, at I får valgt
repræsentanter til jeres UN, SN og institutforum. Det kan hænde at nogen
stiller op imod jeres fagråd, det kunne f.eks. være Konservative
Studerende og Frit Forum, men I så fald skal Studenterrådet og ARTSrådet
nok hjælpe jer med en valgkamp. Der er altid kræfter, viden og hjælp at
hente.
Som fagråd skal I også få de studerende på jeres studier til at stemme til
Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen, selvom I måske har fredsvalg
lokalt. Jo flere studerende der stemmer, desto bedre står de studerende
på Aarhus Universitet.

HVAD OPSTILLER
ARTSRÅDET OG
FAGRÅDENE PÅ ARTS
KANDIDATER TIL?

Støtteliste til
Studenterrådet
Som fagråd støtter vi op om
studenterrådet, og det gør vi ved
at have lokale navne på en
støtteliste, så jeres studie,
årgang og studiegruppe let kan
finde en velkendt at stemme på

Akademisk Råd ARTS
Vi opstiller 4 studerende helst
fra alle institutter, så vi kan lede
fakultet på bedste vis.
Akademisk Råd rådgiver
fakultets ledelse.

Hvad skal I gøre nu
Om de kommende ugers arbejde
De første fagrådet skal gøre, er at finde et medlem af jeres
fagråd, som skal med på ARTS' støtteliste til Studenterrådet.
Denne person skal blot bidrage med sit navn og ansigt, så de
studerende på jeres studie, kan finde en velkendt person, som
viser nærhedsprincippet for Studenterrådet. Personen
kommer til at hænge på nogle plakater og stå på en valgliste,
men de forpligter sig ikke på noget arbejde, hverken under
valget eller efterfølgende. Det er blot for at give de studerende
en lokal kandidat at stemme på. I skal blot skrive navnet til
ARTSrådet, så sørger vi for resten.

Det næste er, at I som fagråd skal overveje, om I vil opstille en
kandidat til Akademisk Råd på ARTS. Akademisk Råd rådgiver
fakultetsledelsen, og selvom møderne ikke er lange og
mødefrekvensen er lav, så kommer der mange vigtige
diskussioner på bordet. ARTSrådet indstiller 4 studerende, og er
altid i kampvalg mod Konservative Studerende og Frit Forum.
Den studerende i Akademisk Råd skal forvente fem møder over
et år og behøver ikke nogen særlige kvalifikationer, de skal blot
repræsentere de studerendes holdninger på fakultetet. Igen skal I
blot skrive til ARTSrådet, om I kender nogen, der kunne have lyst
til at styre den politiske retning for fakultetet.

Til allersidst kommer noget af det praktiske, for vi vil gerne have
fagrådene aktiveret op til og under valget. I vil få en mail med
information om plakatstorm, hvor vi dækker hele campus ind i
plakater for Studenterrådet, ARTSrådet og fagrådene. Det er en
ren fest for fagrådene med gratis mad, hygge og god stemning.
Senere hen vil I også få en besked om tidspunkter, hvor I kan stå
i valgbod. Her skal man blot stille med de kræfter, man har til
rådighed, hvad end det er en eller to timer, to eller fem personer.

Husk at der tages
billeder af kandidater
til AR, støttelister og
fagråd d. 4. og 5.
oktober. Kontakt
ARTSrådet for
nærmere koordinering.
Sørg for at få sat
ansigt på jeres fagråd!
Fagråd må altid gerne
lave deres egne
plakater og få dem
trykt hos
Studenterrådet

