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6. februar kl. 17.15-20.50 
Lokale: 1485-123 (Nobelsalen) 
 

DAGSORDEN 

1. Formalia (15 min. 17.15-17.30) 
1.1 Godkendelse af dagsorden 
1.2 Godkendelse af referat fra Artsrådsmødet d. 6.dec.2013 (bilag 1.2) 
1.3 Valg af ordstyrer 
1.4 Valg af referent  
1.5 Valg af valgtilsynsforordnede 
1.6 Godkendelse af mandatfordeling (bilag 1.6) 
1.7 Navnerunde 

 
2. Det afgående Forretningsudvalg aflægger årsberetning       

v/ Andreas Birch Olsen og Lieve Vermulen  (20 min. 17.30-17-50) 

 
3. Den afgående kasserer fremlægger årsregnskab og 

kommende budget v/ Kirstine Pedersen (20 min. 17.50-18.10) 

 
4. De kritiske revisorer fremlægger deres bemærkninger til 

årsregnskabet (10 min. 18.10-18.20) 

 
5. Præsentation af arbejdsplan 2014 v/ Lieve Vermulen (15 min. 

18.20-18.35) 

 
Pause med mad (25 min. 18.35-19.00) 

 
6. Vedtagelse af arbejdsplan for Artsrådet indtil næste 

ordinære konstituerende Artsrådsmøde  (10 min. 19.00-
19.10) 

 
7. Valg af formand, næstformand, kasserer samt op til fire 

yderlige medlemmer af forretningsudvalget (30 min. 19.10-
19.40) 

 
8. Valg af repræsentant til Studenterrådets Fællesråd (15 min. 

19.40-19.55) 
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9. Valg af 2 kritiske revisorer (5 min. 19.55-20.00) 

 
10. Valg til kampagnegruppe v/ Rikke Rode og Kristina Christensen 

(10 min. 20.00-20.10) 

 
Pause (10 min. 20.10-20.20) 

 
11. Fagudvalgsrunde (20 min. 20.20-20.40) 

 
12. Offentliggørelse af valgresultater (5 min.  20.40-20.45) 

 
13. Meddelelser (10 min. 20.45-21.55) 
13.1 Forretningsudvalget 
13.2 Akademisk Råd 
13.3 Institutfora 
13.4 Studenterrådet 
13.5 Andre 
 

14. Evt. (5 min. 20.55-21.00) 
- Mødeevaluering udenfor referat 



 

 
 

 

 

Bilag 1.2 
 

d. 6. dec. 2013 kl. 17.15    REFERAT 

1441-010 

 

 

1. Formalia (10 min.) 

1.1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
1.2 Godkendelse af referat fra rådsmødet 31. oktober 

Specificer gren af Klassisk, ellers godkendt. 
1.3 Valg af ordstyrer 

Andreas valgt. 
1.4 Valg af referent 

Niels valgt. 
1.5 Navnerunde 

Lieve (Religionsvidenskab), Kirstine (Klassisk Arkæologi), Christina 
(Religionsvidenskab), Asger (Uddannelsesvidenskab), Andreas (Filosofi), Niels 
(Idéhistorie), Peter (Italiensk), Lea (Uddannelsesvidenskab), Anne (Filosofi), Sissel 
(Uddannelsesvidenskab), Rikke (Religionsvidenskab), Petra (Religionsvidenskab), 
Kristina (Klassisk Arkæologi), Sara (Klassisk Arkæologi), Dorte (Religionsvidenskab), 
Alina (Antropologi), Petra (Religionsvidenskab), Laura (Historie), Lau (Spansk), Sofie 
(Spansk), Bjarne (Spansk), Lasse (Spansk), Tea (Uddannelsesvidenskab), Carmen 
(Idéhistorie), Alexander (Uddannelsesvidenskab), Valerie (ERASMUS?). 
 
2. Evaluering Universitetsvalget (10 min.) 

Vi vandt valget, væsentligt højere stemmeprocent på 19,76%. Alle pladser blev taget af 

folk fra Arts og Studenterrådet, der var kampvalg til Akademisk Råd og et enkelt 

Studienævn. Der er blevet talt om tomme studienævnspladser med prodekanen, der skal 

måske være bedre information, og der vil tages initiativ til at have to deadlines, den 

anden bliver til at rykke for dem der ikke har stillet nogen op.  

Valgbod i Emdrup for første gang, der var god kontakt til forretningsudvalget, det gik 

godt. Valgplakater kom for sent frem til Emdrup. Stor opbakning omkring kampagnen, 

der ønskes boder hvor man kan møde alle kandidater.  

Skeletterne blev lidt overset. Det blev ikke gjort klart at det var støttelister der stillede 

op. Plakaterne var lidt kedelige, der var ikke ordentligt blikfang da billederne var meget 

små, designet skal revideres. Forvirrende at vores spidskandidater er alle nederst på 

stemmelisten.  

MFSR var meget glade for samarbejdet på Katrinebjerg. Man kunne overveje at hænge 

kæmpebannere ved indgangene som der blev gjort til demonstrationen. Selvom 



 

støttelisterne stadig eksisterer, skulle plakaterne måske ikke være delt op i støttelister. 

Communication Council havde problemer med at fylde deres valgbodsposter ud. 

Problemer med valget til UFUer på IUP. SR var meget glade for kampagnen. 

 

 

 

 

3. Fremdriftsreformen (30 min.) 

Artsrådet har deltaget i Studenterrådets og DSFs kampagne imod Fremdriftsreformen. 
Der kommer ikke til at være en solidaritetsaftale, det kommer til at blive delt ud efter 
hvilke hovedområder der har mest efterslæb. Der vides ikke så meget fra dekanatets 
side om AUs planer. Reformen er blevet udskudt med et år. IUP har en kæmpe gruppe af 
kandidatstuderende der kun tager 15 ECTS point om året, som et led i en 
opkvalificering. Det er de færreste af dem der får SU, men de bliver alligevel smidt ud, 
eller bliver nødt til at sige deres job op som pædagoger eller undervisere for at leve op 
til kravene. SU-reformen har fjernet mange suppleringskurser til kandidaten, og dette 
skaber mange udfordringer. Propædeutik på Klassisk Arkæologi m.fl. kommer i 
problemer, da meget tunge sprogfag ofte bliver udskudt lidt af de studerende da det kan 
være svært at følge dem alle samtidig.  
STADS kan ikke tage sig af alle eksamenstilmeldingerne, og dette er Mette Thunø 
opmærksom på, og vil derfor gerne inddrage de studerende i kritikken af 
Fremdriftsreformen. De ønsker ydermere ikke at lave en udtalelse omkring reformen 
endnu, da det ikke vides hvor den driver hen. Progressionskrav på filosofi kommer i 
knibe, da et dumpet fag betyder at man ikke vil kunne deltage i de fag man automatisk er 
tilmeldt næste semester. Der bliver også taget meget tilvalg på tværs af fakulteter, og her 
kan det være svært at leve op til kravene. Uddannelsesvidenskab er ikke en udbredt 
uddannelse, og udlandsophold vil derfor ikke nødvendigvis kunne hente alle ECTS point 
med hjem.  
Uddannelsesministeriet har nok kun haft statistikker for forsinkelse, og ikke haft 
årsagerne til forsinkelserne, hvilket nok har været årsag til den rodede reform. Der 
kunne måske tages stilling til tematikkerne i Fremdriftsreformen, løbende på 
Artsrådsmøder. Der skal presses på for at få en udtalelse fra en højt stillet på Aarhus 
Universitet, da CBS og DTU har haft folk ude og kritisere reformen. Benyttelse af digitale 
medier til at sprede budkabet, videoer osv. DM kunne godt lave mere, da vi allerede har 
professionsuddannelser ude og kritisere. Der kunne måske findes højt rangerede på 
arbejdsmarkedet der kunne kritisere reformen. Videoer er en god overspringshandling, 
og kan derfor ramme folk der har travlt og sidder derhjemme. Virale ting i travle 
perioder generelt, er en god idé. 
  
Pause (10min) 

 

4. Workshop: arbejdsplan 2014, kampagner 2014,  (25 min.) 

Lieve står for Arbejdsplan 2014 Workshop: Er der noget nyt der skal prøves i det nye år? 

Er der noget der skal fortsætte? 



 

Man må se bort fra de ting der ”tvunget” er sat på som f.eks. Fremdriftsreformen, der er 

forslag til et årshjul. Mere fokus på seminarer, som f.eks. studienævnsseminaret. Den 

Gode Opgave oplæg, og oplæg om mundtlig fremlæggelse må gerne være ting der 

gentager sig, helst tæt op ad eksamensperioderne. Et fokushjul til fagudvalgene, så de 

ved hvornår de skal fokusere på hvad. Brug endelig SR-kontakt, for de er villige til at 

hjælpe. Fagudvalgsaftener er gode, og dem kan man godt sætte større fokus på for de 

nye fagudvalg, det hjælper dem med at komme i gang.  

 

 

 

Kirstine står for Kampagner 2014 Workshop: Hvilke idéer kan vi tage med til 

kampagner? Er der nogle politiske emner der kan udmunde sig i kampagner? 

Der skal prioriteres, der er stor opbakning omkring Fremdriftsreformkampagner, men 

SR laver selv kampagne omkring det. Kampagne omkring SMU-midlerne, hvad kan de 

bruges til og hvordan søger man dem? Forårskampagnen kunne lede op til Artistisk 

Festival, og der skal inddrages fredagsbarer og Emdrup. Organiseringskampagne 

omkring hvad Studienævn og de andre organer er og hvad de gør. Fredagsbarkampagne, 

mange idéer til nøgenhed. Der er EDU-IT og Internationaliseringsstrategi, her skal der 

lægges vægt på at fagene er meget forskellige og arbejder forskelligt, og derfor 

implementeres IT med hensyn til dette. 

 

Arbejdsmøde i januar, hvor FU skal udarbejde arbejdsplan, dette møde skal være åbent 

så fagudvalgene kan deltage. 

 
5. Fagudvalgsrunde (20 min.) 

Religionsvidenskab, de arbejder på studieordninger. Idéhistorie, har arbejdet med 
Filosofi om Valgcafé og Faglig Weekend. Italiensk har holdt møder som ingen kom til, 
intet nyt. Klassisk Arkæologi har stadig ikke noget sted at bo. DSR har UFU-valg, og der 
skal omsættes SMU-midler til federe lokaler. Antropologi, intet nyt. Historie, der er 
blevet kigget på ”B-prøver” som der er stor kritik af, der er dog meget travlt med 
eksamener. Spansk, der har været negative evalueringer, men undervisere er blevet 
orienteret. Filosofi har arbejdet på Valgcafé med Idéhistorie og Faglig Weekend, der er 
blevet søgt SMU-midler til en kandidat- og alumneforening. Der bliver arbejdet på 
ordentlige arbejdslokaler og på fredagsbaren. Der skal holdes faglig dag hvor der skal 
diskuteres fag, og studieordningen diskuteres.  
 
6. Nyt fra (10 min.) 

Forretningsudvalget 

DM-arrangement var stor succes. Der har været dekanmøde, hvor der er blevet 

diskuteret lokalepolitik, og der er som sådan ikke nogen regler, og det er svært for selv 

dekanatet at finde ud af hvem der er ansvarlig. De vil gøre det mere overskueligt hvem 

der står for hvad og hvor man skal henvende sig for at få oplysninger. Reglerne skal også 



 

lægges klart frem, og det skal op på hjemmesiden. FU var positive over for denne 

indstilling. Der kommer meget strenge regler for fredagsbarerne, og der indføres vagter 

som skal betales fælles af fredagsbarerne. Husudvalget siger at der bliver et begrænset 

antal fredagsbarer om måneden, men Marianne siger at det må husudvalgene selv 

fastlægge. Det bliver kun de lange fredagsbarer der skal have vagter. Hvis der kan spilles 

ind med smarte løsninger fra fredagsbarerne, så står det meget åbent, men vagterne skal 

indføres. D. 11. december er der aktivistpleje hvor folk der har været aktive belønnes 

med en fest. Den økonomiske situation på Arts er ikke god, men det bliver endnu værre 

med de problemer der er på hele AU.  

 

 

 

 

Der er ikke blevet hentet penge ind for eksterne forskningsprojekter, men da der ikke er 

mange af dem på Arts, kommer det ikke til at ramme os hårdt. Det bliver institutlederne 

der skal beslutte hvor der skal bespares, og der sigtes efter ikke at ramme 

kerneområderne. Der kommer sandsynligvis ansættelsesstop, dog ingen afskedigelser 

indtil videre. D. 17. december er der åben høringsdebat om EDU-IT og 

Internationaliseringsstrategien, der bliver skrevet et høringssvarsudkast i FU, 

som kan diskuteres fra kl. 16-18. 

 

Akademisk Råd 

Der blev holdt Akademisk Rådsseminar, der kom 12 mennesker. Der er godt håb for at få 

styr på økonomien siden den er kommet over på BSS. Der kommer nok snart et møde 

hvor der kommer mere positive udmeldinger omkring økonomien. 

 

Studenterrådet 

Tak for godt valg, det var skidegodt. Fredag d. 13. december kl. 13:30 er der 

juleafslutning på Styrelsen. Mandag d. 16 december er der juleafslutning hos 

AUPUS. Giv endelig mere energi til kampagnerne mod Fremdriftsreformen, støtten 

indtil videre har været klart mærket, og det håbes at der kan vises endnu mere 

modstand mod reformen. 

 

Andre 

Intet. 

 
7. Evt. 

Pakkeleg, snaps og mad. Lea er en pakkemaskine, indkast blot 20 kr. 
 
Julefrokost!  
 



 

 

Bilag 1.6 
Artsrådets opgørelse af fagudvalgsmandater i, 
jævnført Aarhus Universitets undersøgelse af 
studenterbestand første oktober totusindeogtolv: 
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.med
arbejdere.au.dk/studieadministration/Studienoeg
letal_og_-
statistik/Bestand_01102013_rev151113__2_.pdf 
Fagudvalg har en stemme per påbegyndt 200 
indskrevne studerende, bortset fra for fagudvalg 
på IUP hvor det er per påbegyndt 400. 
 
Antropologisk Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Antropologi, Etnografi, General 
Antropology, Miljø- og Konflikt Analyse 
Repræsentere antal studerende: 561 
Antal mandater i Artsrådet: 3 (-) 
 
Arabisk Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Arabisk- og Islamstudier 
Repræsentere antal studerende: 107 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
Arkæologisk Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Forhistorisk Arkæologi, 
Middelalderarkæologi, Middelalder- og 
Renæssance Arkæologi 
Repræsentere antal studerende: 241 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Asiatisk Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Kinesisk, Kinastudier, Japansk, 
Japanstudier, Indisk filologi, Sydasienstudier 
Repræsentere antal studerende: 326 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Brasiliansk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Brasiliansk, Latinamerikastudier 
Repræsentere antal studerende: 80 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
 
 
 

 
 
 
De Studerendes Råd 
Institut for uddannelse og pædagogik 
Dækker fag: Diadaktiv, General Pædagogik, 
Lifelong Learning, Pædagogisk Antrologi, 
Pædagogisk Filosofi, Pædagogisk Psykologi, 
Pædagogisk Sociologi, Uddannelsesvidenskab 
Repræsentere antal studerende: 4323 
Antal mandater i Artsrådet: 11 (-2) 
 
Dramatologisk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Dramatologi 
Repræsentere antal studerende: 230 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Engelsk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Engelsk 
Repræsentere antal studerende: 448 
Antal mandater i Artsrådet: 3 (-) 
 
Fagudvalget for Æstetik og Kultur 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Æstetik og Kultur 
Repræsentere antal studerende: 224 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Fagudvalget for filosofi 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Filosofi 
Repræsentere antal studerende: 307 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Fransk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Fransk, Fransk Sprog, Litteratur og 
Kultur 
Repræsentere antal studerende: 76 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
Historisk Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Historie 
Repræsentere antal studerende: 599 
Antal mandater i Artsrådet: 3 (-) 
 
 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/studieadministration/Studienoegletal_og_-statistik/Bestand_01102013_rev151113__2_.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/studieadministration/Studienoegletal_og_-statistik/Bestand_01102013_rev151113__2_.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/studieadministration/Studienoegletal_og_-statistik/Bestand_01102013_rev151113__2_.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/studieadministration/Studienoegletal_og_-statistik/Bestand_01102013_rev151113__2_.pdf


 

 

 
 
iFag 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Idehistorie 
Repræsentere antal studerende: 210 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Informationsvidenskabsligt Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Digital design, Digitalt Design: It, 
Æstetik og Interaktion, Informationsvidenskab, It 
& Organisation, It-didaktisk design 
Repræsentere antal studerende: 750 
Antal mandater i Artsrådet: 4 (-) 
 
Italiensk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Italiensk Sprog, Litteratur og Kultur 
Repræsentere antal studerende: 64 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
Klassisk Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Klassiske Arkæologi, Græsk, Latin, 
Klassisk Filologi, Latin 
Repræsentere antal studerende: 137 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
Kognitiv Semiotisk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Kognitiv Semiotik 
Repræsentere antal studerende: 69 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
Kunsthistorisk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Kunsthistorie 
Repræsentere antal studerende: 389 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Lingvistisk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Lingvistik 
Repræsentere antal studerende: 166 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
 
 
 

 
Litteraturhistorisk 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Litteraturhistorie 
Repræsentere antal studerende: 257 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Medievidenskabsligt Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Journalism and Media within 
Globalization, Journalistik, Media Communication 
and Cultural Studies, Medievidenskab 
Repræsentere antal studerende: 1014 
Antal mandater i Artsrådet: 6 (+1) 
 
Musikvidenskabsligt Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Musikvidenskab 
Repræsentere antal studerende: 263 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Nordisk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Nordisk, Oplevelsesøkonomi 
Repræsentere antal studerende: 654 
Antal mandater i Artsrådet: 4 (-) 
 
Religionsvidenskabsligt Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Europas religiøse rødder, 
Religionsvidenskab 
Repræsentere antal studerende: 341 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Retorisk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Retorik 
Repræsentere antal studerende: 81 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
Spansk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Spansk, Spansk og Spanskamerikansk 
Sprog, Litt. og Kultur 
Repræsentere antal studerende: 114 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
 
 
 



 

 

 
Teolrådet 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Teologi 
Repræsentere antal studerende: 369 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Tysk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Tysk, Tysk Sprog, Litteratur og Kultur 
Repræsentere antal studerende: 138 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
Øst Europæisk Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Russisk, Ungarsk, Østeuropastidier, 
International studier, Europa studier 
Repræsentere antal studerende: 312 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
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Bilag 3 - Artsrådets regnskab 2013-2014 

 

Løn: 

 

Budget:                                                                             136.080,00 kr. 

 

Februar                                                                              15.120,00  kr. 

Marts                                                                                 15.120,00  kr. 

April                                                                                   15.120,00 kr. 

Maj                                                                                     15.120,00 kr. 

Juni                                                                                     10.800,00 kr.  

September                                                                           12.960,00 kr. 

Oktober                                                                               12.960,00 kr. 

November                                                                           12.960,00 kr. 

December                                                                           12.960,00 kr. 

Januar                                                                                 12.960,00 kr. 

 

Rest:                                                                                                 0 kr.  

 

 

Rejseudgifter:  

 

Budget:                                                                                7.500,00 kr. 

 

DSF valgkampsseminar: 

Pladsbilletter                                                                          120,00 kr. 

Deltagerbetaling                                                                     200,00 kr. 

Rejserefusion (1 studerende, artsrådsmøde d. 17/09)            416,00 kr. 

Rejserefusion (5 studerende, møde i Emdrup d. 27/09)       2768,00 kr. 

Rejserefusion (1 studerende, artsrådsmøde d. 31/10)            315,00 kr. 
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Rejserefusion (1 studerende, AU valgkamp)                         362,00 kr. 

Rejserefusion (1 studerende, AU valgkamp)                         468,00 kr. 

 

Rest:                                                                                    2.851,00 kr. 

 

 

Udgifter til lokale:  

 

Budget:                                                                                1.500,00 kr. 

 

Attach printerpatron                                                               569,00 kr. (m. moms) 

Kaffemaskiner (2stk)                                                             148,00 kr. 

 

Rest:                                                                                       783,00 kr. 

 

 

 

Seminarer og sociale arrangementer/aktiviteter:  

 

Budget:                                                                               17.069,00 kr. 

 

Fagudvalgsdag, pizza                                                            585,00 kr. 

Arts Spilaften, kage                                                               117,85 kr.  

Arts Spilaften, drikkevarer                                                    184,50 kr.  

Arts Sommerfest, diverse                                                      378,25 kr. 

Arts Sommerfest, pynt                                                             93,23 kr. 

Arts Sommerfest, badebassin                                                  99,95 kr.                             

Arts Sommerfest, vandballoner, pynt mm.                            132,00 kr. 

Arts Sommerfest, vandpistoler                                                 99,95 kr. 

Arts kampagneseminar, aftensmad                                        447,00 kr. 
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Arts kampagneseminar, morgenmad                                      237,42 kr. 

Arts, formøde til fællesrådsmøde                                           955,00 kr.  

Fagudvalgsaften, arts: 

Pizza                                                                                    1680,00 kr. 

Drikkevarer                                                                             72,78 kr. 

Kaffe                                                                                       89,90 kr. 

Snacks                                                                                   242,90 kr. 

Diverse                                                                                    79,90 kr. 

Studienævns- og UFU seminar, arts: d. 25.-26.10.13: 

Brunch på Cafe Rohdes                                                       922,00 kr. 

Aftensmad                                                                            495,50 kr. 

Snacks                                                                                    49,80 kr. 

Øl på SR                                                                                90,00 kr. 

Artsrådets julefrokost d. 6/12: 

Aftensmad (Kokken og jomfruen)                                   2.942,75 kr. 

Kokken og jomfruen, gebyr                                                250,00 kr. 

Vegetarmad                                                                         136,90 kr. 

Snacks og diverse                                                              1699,05 kr. 

Øl på SR                                                                              810,00 kr. 

Aktivist arrangement d. 11/12 13: 

Aftensmad, Lotus                                                           3.369,00 kr. 

Bowling                                                                             800,00 kr. 

 

  

Rest:                                                                                        8,37 kr. 

 

 

Artsrådsmøder, 6 artsrådsmøder a 2500 kr:  

 

Budget:                                                                            15.000,00 kr. 
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Artsrådsmøde d. 07/02 13: 

Snacks                                                                                   932,45 kr. (m. moms) 

Øvrig forplejning                                                                    80,00 kr. (m. moms) 

Gaver                                                                                     312,40 kr. (m. moms) 

Aftensmad (sandwich fra Lindas)                                       1863,00 kr. (m. moms) 

 

Artsrådsmøde d. 04/04 13:                   

Snacks                                                                                   690,95 kr. 

Aftensmad( sandwich fra Lindas)                                       1980,00 kr. ( m. moms)  

 

Artsrådsmøde d. 23/05 13: 

Snacks                                                                                624,80 kr.  

Gaver                                                                                  282,55 kr. 

Aftensmad (sandwich fra lindas)                                      1368,00 kr.    

 

Artsrådsmøde d. 17/09 13: 

Snacks                                                                                574,95 kr.  

Aftensmad (sandwich fra Lindas)                                    1856,70 kr. 

 

Artsrådsmøde d. 31/1013: 

Snacks                                                                               957,50 kr. 

Aftensmad (Lindas)                                                       1.132,20 kr. 

 

 

Rest:                                                                                2.344,50 kr. 

 

 

Kommunikation (aktiviteter): 
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Budget:                                                                             3.000,00 kr. 

 

Print (hos studenterrådet)                                                   300,00 kr. 

Print (hos studenterrådet)                                                1.500,00 kr. 

Print (hos studenterrådet)                                                   750,00 kr. 

Farvekopier (hos studenterrådet)                                          63,00 kr. 

 

Rest:                                                                                    387,00 kr. 

 

Kampagner:  

 

Budget:                                                                          31.550,00  kr. 

 

Forårskampagne: 

Klistermærker                                                                    719,18 kr. 

Balloner                                                                              209,00 kr. 

Rullepapir                                                                           220,00 kr. 

Tattoos                                                                                203,02 kr. 

Mindre kampagne ting:   

(90,00, 413,90, 831,95)                                                   1335,85 kr. 

Slik                                                                                      78,65 kr. 

Kage                                                                                     108,4 kr. 

Slik                                                                                    123,75 kr. 

Kage ( netto)                                                                            30 kr. 

Mælk                                                                                        24 kr. 

Banner                                                                            1733,75 kr.(inkl. moms)  

Artistisk festival: 

Pavilloner                                                                       1399,40 kr.              

Plastikkrus                                                                           1200 kr. 

Leje af borde/ bænke                                                     1913,75 kr. (m. moms) 
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Leje af scene/ lyd                                                           10.687,50 kr. (m. moms) 

Kamerakort                                                                        99,95 kr. 

Pynte kranse                                                                    170,00 kr. 

Ballonpumpe                                                                      30,00 kr. 

Affaldssække                                                                     40,00 kr. 

Isvafler                                                                               39,75 kr.    

Efterårskampagne: 

Merchandise (5.600 m. moms 7000, 00)                    7.100,00 kr.                          

Indendørsdag (karameller)                                               90,00 kr. 

Indendørsdag (karameller)                                             122,50 kr. 

Indendørsdag kaffe                                                         176,00 kr. 

Delfin kostume                                                            2.757,39 kr. 

 

Rest:                                                                               938,16 kr.                          

 

 

Valgkamp E2013: 

 

Budget:                                                                      13.815,75 kr. 

 

Bolsjer, merchandise                                                   5.702,50 kr. 

Skeletter, merchandise                                                   454,00 kr. 

Bambuspinde                                                                   80,00 kr. 

Gaffatape                                                                          34,95 kr. 

Snacks til boderne                                                          577,95 kr. 

Pebernødder, Campus Emdrup                                        47,80 kr. 

Plakat design, arts                                                       1.500,00 kr.    

Aftensmad, fredagsbarrundtur                                       392,00 kr.  

Fredagsbarrundtur (pynt mm.)                                       349,65 kr.    

Diverse                                                                           339,95 kr.     
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Ekstra kaffe (Trøjborg)                                                    28,45 kr. 

Morgenmad                                                                    125,05 kr. 

Morgenmad                                                                      65,85 kr. 

Morgenmad                                                                      89,80 kr. 

Balloner, merchandise                                                 1.925,00 kr. 

Æbleskiver (nobelkantinen)                                         2000,00 kr. 

 

 

Rest:                                                                               102,80 kr. 

 

 

Diverse:  

 

Budget:                                                                        5.035,25  kr. 

 

Kaffe til spansk fagudvalg                                              190,00 kr.   

Kaffe til nordisk fagudvalg                                             126,90 kr. 

DM arrangement                                                            169,25 kr. 

Fagudvalgspokal                                                            305,70 kr. 

Delfin, told                                                                     950,00 kr. 

 

Rest:                                                                            3.296,50 kr. 

 

 

 

Overskud i alt:                                                          10.711,33 kr. 

 

I alt er 15.120,00 kr. sparet på lønposten og herefter allokeret efter behov, ligeledes er 

kampagneposten steget med 8550,00 kr. da vi modtog dette i tilskud af dekanatet i 

sommers. 



Udkast til Artsrådets budget 2014: 

        

Rammetilskud i trækpulje    kr.  222.000,00  

      

Timer til varetagelse af drifstopgaver  

Varetagelse af kasseropgaver 
16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr.  kr.    21.600,00    

Varetagelse af sekretæropgaver, 
referantopgaver mv.  

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr.  kr.    21.600,00    

Drift og koordinering af kampagner, 
design af plaktater mv. 

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr.  kr.    21.600,00    

Varetagelse af kommunikation, 
herunder drift af hjemmeside 

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr.  kr.    21.600,00    

Koordinering og forberedelse af møder 
og workshops 

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr.  kr.    21.600,00    

Opstart, vejledning, servicering og 
udvikling af fagråd 

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr.  kr.    21.600,00    

Udarbejdelse af høringssvar, 
politikpairer  mv. 

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr.  kr.    21.600,00    

      

Timer til varetagelse af driftopgaver 1120 timer á 135 kr.  kr. 151.200,00    

I alt   kr.  151.200,00 

      

Rejseudgifter                      

Rejser til og fra Emdrup 4 rejser for 5 personer tur/retur á 500 kr.  kr.       7.000,00  

Rejser i Århus og omegn, herunder Moesgaard   kr.          500,00  

      

Udgifter til lokale        

Kontorartikler og vedligeholdelse af lokale   kr.       1.500,00  

      

Aktiviteter 

Seminarer og sociale aktiviteter  kr.    12.000,00  
Kommunikation 
Kampagner    

 kr.      3.000,00 
 kr.    23.000,00 

      

Artsrådsmøder: 

6 møder a 2500,-    kr.    15.000,00  
     

AU-valget 2014 

Valgboder, merchandise og forplejning af frivillige   kr.       7.000,00  

      



Diverse       

Uventede udgifter og diverse    kr.       1.800,00  

     

Forventede resultater 2014 

Samlede driftomkostninger, ekskl. 
udbetaling af timer     

      

Omkostninger i alt, inkl. løn:    kr.  222.000,00  

      

Forventet resultat 2014    kr.                    -    
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Artsrådets Arbejdsplan 2014 

Artsrådets Arbejdsplan 2014 beskriver de arbejdsopgaver, som Artsrådet skal arbejde med i 

2014. Arbejdsplanen er ikke prioriteret, men forsøger at give et indblik i de arbejdsområder, 

som er relevante for Artsrådet. Arbejdsplanen 2014 er inddelt i to hovedområder: 

 Det politiske år i Artsrådet 

 Organisatorisk arbejde 

Det politiske år i Artsrådet beskriver de centrale politiske emner i løbet af 2014 og Artsrådets 

kampagneindsats. 

Organisatorisk arbejde beskriver kontakten mellem Artsrådet og uddannelserne på Arts, 

kontakten til de formelle organer på Arts og Artsrådets samarbejdspartnere. 

 

1. Det politiske år i Artsrådet 

I 2014 står de studerende på Arts og Artsrådet overfor en række forskellige politiske tiltag og 

problemstillinger. Dette afsnit vil beskrive disse og Artsrådets forretningsudvalgs arbejde 

med dem. Da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at sige, hvilke problemstillinger der 

vil være mest aktuelle i 2014, tages der hermed forbehold for, at forretningsudvalget kan 

omprioritere, hvis andre politiske dagsordner bliver aktuelle eller forholdene beskrevet i 

papiret ændre sig.. Ligeledes kan enkelte af fokusområderne nedprioriteres, hvis disse ikke 

bliver aktuelle i 2014. De politiske områder indeholder bl.a. de kommende besparelser på 

hele AU, Fremdriftsreformen og implementeringen af strategien på Arts. 

I forhold til det politiske år 2014 vil Artsrådets forretningsudvalg have følgende fokusområder: 

 De vedtagne besparelser på AU vil også ramme Arts. Fra bestyrelsen på AU har man 

lovet af disse besparelser ikke vil ramme undervisningen hverken kvantitativt eller 

kvalitativt. Dette skal forretningsudvalget følge op og sikre at besparelsen ikke 

forringer vores uddannelser. 

 Regeringens fremdriftsreform træder i kraft ved studiestart 2014 for alle nye 

studerende. Der er hermed lagt op til en kæmpe revidering af samtlige studieordninger 

på Arts samt en ukendt og foruroligende administrativ byrde på studienævn og 
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administrationen. Det er forretningsudvalgets opgave at følge processen og kæmpe 

mod alle mulige forringelser af kvaliteten på uddannelserne, som følge af 

fremdriftsreformen. Ligeledes skal forretningsudvalget stadig støtte op i den nationale 

bevægelse mod reformen. 

 I det kommende år bliver der foretaget en studiemiljøundersøgelse. Her er det 

forretningsudvalgets opgave at følge op på undersøgelsen og forsat italesætte og 

arbejde for en forbedring af studiemiljøet på Arts. 

 Efter den nye rektors tiltrædelse på AU, er der blevet nedsat en evalueringsgruppe, 

som skal vurdere følgevirkninger af FUP. Dette giver også en unik åbning for at ændre i 

de interne strukturer på Arts. Den interne strukturering på Arts har allerede været 

til debat i form af oprettelsen af afdelinger. Det er forretningsudvalgets opgave at følge 

processen og åbne alle de muligheder, der måtte foreligge for yderligere 

omstruktureringer i forlængelse heraf – i særdeleshed bør der arbejdes for flere 

studienævn på Arts. 

 Artsrådet har i 2013 skrevet et høringsvar til Arts strategien 2013-2020. Det er 

forretningsudvalgets opgave at følge processen nøje og sikre medbestemmelse i 

implementering. 

 Forretningsudvalget skal forsat udarbejde høringssvar i alle de processer, hvor vi er 

høringspartner. Det er forretningsudvalgets opgave at oplyse om disse 

høringsprocesser og sikre medbestemmelse over svarenes udformning blandt de 

studerende på Arts (fx gennem åbne møder). 

 Mange studerende oplever forsat et fald i kvaliteten af deres uddannelse. Det er 

forretningsudvalgets opgave forsat at arbejde for løsninger på disse problemer. 

Konkret skal forretningsudvalget arbejde for studerende i ansættelsesudvalg og 

pædagogisk opkvalificering af underviserne. 

 Forretningsudvalget skal forsat støtte de lokale fagudvalgs kampe. Særligt skal 

forretningsudvalget fokusere på de lokale fagmiljøer. Disse er både presset, når det 

gælder det sociale miljø, men også i forhold til den lokale faglige identitet, hvor løfterne 

om genoprettelsen af de lokale fagmiljøer aldrig blev indfriet fra ledelsen side. Derfor 

skal forretningsudvalget arbejde for, at der bliver afsat midler til de lokale miljøer og at 

de lokale forhold både sociale og faglige ikke forringes. 
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a. Politiske Kampagner 

Kampagner er et vigtigt redskab i Artsådets politiske arbejde og Artsrådet skal fortsat bruge 

det som værktøj til at sætte dagsordenen overfor ledelsen og politikere. 

Kampagnegruppens arbejde skal være inddragende og emnet for henholdsvis forårs- og 

efterårskampagnen skal være relevant for Artsrådets ellers politiske arbejde.   

 Forretningsudvalget vælger en sekretær for kampagnegruppen, og sørger for at 

kampagnearbejdet bliver præsenteret for artsrådet i begyndelsen af forårs- og 

efterårssemesteret, hvor nye interesserede har mulighed for at sætte sig i 

kampagnegruppen.   

 Det er forrentningsudvalgets ansvar at gennemføre en forårs- og efterårskampagne 

samt universitetsvalgskampagnen i 2014 på Arts. I den forbindelse udarbejdet FU et 

udkast til kampagneplaner, og arrangere et opkvalificerende seminar som 

kampagnegruppen og de enkle fagudvalg kan bruge i deres videre arbejde.   

 Et delmål ved kampagnearbejdet bør være synlighed, her er det vigtigt at 

kampagnegruppen tænker Artistisk festival ind som en politisk platform i forbindelse 

med forårskampagnen.   

 

2. Organisatoriske arbejde  

Det er centralt for Artsrådets arbejde, at have en god og solid kontakt til de studerende på 

Arts, og Artsrådet står stærkere når de studerende på tværs af fag kæmper sammen. Artsrådet 

skal desuden holde sig ajour ført med processer på fakultetet, og dette sker på baggrund af en 

solid kontakt til fagudvalg og organisationer med studenterrepræsentanter i. 

 

Derfor har Artsrådet i 2014 fokus på: 

 

a. Udvidet kontakt mellem Artsrådet og uddannelserne  
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Det skal fortsat være en prioritet i 2014 at fastholde og udvide kontakten og samarbejdet med 

de enkelte fagudvalg på fakultet. Artsrådet skal derfor arbejde for oprettelsen af nye fagudvalg 

og stå til rådighed for allerede eksisterende fagudvalg.   

 

Konkret skal Atsrådet arbejde med: 

 A Oprettelse af nye fagråd:  

 

 B Oprettelse af nye fagråd:  

 

Forretningsudvalget skal i 2014 arbejde på, at 

oprette fagudvalg på de sprogfag som ikke har 

et eksisterende fagudvalg. Ligeledes skal FU 

stå til rådighed for de allerede eksisterende 

fagudvalg på sprogfagene, som kan opleve 

problemer i forbindelse med udveksling. 

Forretningsudvalget skal i 2014 

arbejde på, at oprette fagudvalg på 

Kasernen. Kasernefagene har i en 

længere periode ikke haft fungerende 

fagudvalg, og artsrådet har derfor lidt 

kontakt til de studerende på Kasernen.  

 

 

 

 

 Afholdes en fagudvalgsaftens pr. semester. Et af disse bør være af opkvalificerende 

karakter så nye fagudvalg kan få redskaber til fagudvalgsarbejdet.  

 

 Forøge fagudvalgenes engagement i Artsrådet:  

Da Artsrådet kun kan fungere, hvis fagudvalg arrangere sig i det er det vigtig at 

artsrådet arbejder for, at fagudvalgende kan engagere sig i artsrådet på forskellig vis. 

Dette skal ske ved, at artsrådet er synlig i den studerendes hverdag via relevante 

arrangementer, attraktive artsrådsmøder, fagudvalgsaftener, kampagner, foredrag 

mm. Desuden skal artsrådet ligeledes i 2014 arrangere sociale arrangementer, som 

julefrokost, sommerfest og aktivistaften hvor de aktive i artsrådet kan møde hinanden 

på tværs af fag.  

 

 Forretningsudvalget skal i 2014 arbejde på, at minimum 2 fagudvalg fra to forskellige 

institutter, som ikke tidligere har deltaget til artsrådsmøderne, begynder at deltage.  
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 Forbedre kontakten til de andre campi  

Artsrådet skal fortsat sætte ind for at skabe bedre kontakt til og besøge 

uddannelsesstederne som ligger væk fra hovedcampus Aarhus, hovedsageligt 

Moesgård og Campus Emdrup.  

Repræsentanter fra FU skal derfor besøge Emdrup mindst 1 gang pr. år og holde 

møder med Emdrup-afdelingen af DSR, hvor transport udgifterne refunderes .  

Artsrådet skal derfor bl.a. også tænke områderne ind i deres kampagne arbejde, og 

fortsat sende relevant materiale til Emdrup og Moesgård.   

 

b. Samarbejde/kontakt til UFU, Studienævn og Akademisk Råd 

Artsrådet skal fortsat støtte og engagere sig i de politiske organer på fakultetet, hvor der 

sidder studenterrepræsentanter. Her tænkes især på UFU, Studienævn, og Akademisk Råd, 

hvor det er vigtigt, at Artsrådet står til rådighed for studentermedlemmerne.  

Konkret skal Artsrådet: 

 Afholde seminarer til hjælp og opkvalificering af studentermedlemmerne af UFU’er og 

studienævnene på Arts, dette kunne passende gøres i samarbejde med Studenterrådet. 

 Repræsentanter fra FU  holde formødet med studenterrepræsentanterne til Akademisk 

Råd inden møderne.  

 Ligeledes er det forretningsudvalgets pligt at holde kontakten til 

studentermedlemmerne af Akademisk Råd.  

 Forretningsudvalgsmedlemmer fordeler fakultetets studienævn mellem sig, holder en 

løbende kontakt med studentermedlemmerne, og er forpligtet til at oplyse om 

nævnenes og rådets arbejde.   

 

c. Samarbejde med Studenterrådet og andre organisationer 
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Artsrådet er en del af Studenterrådet ved Aarhus Universitet, og det er vigtig at vi forsat er 

engagerede og engagerer flere studerende i Studenterrådets politiske arbejde og kampagner. 

Endvidere skal Artsrådet samarbejde med andre af de større organisationer på Arts fakultetet, 

især Dansk Magisterforening, Magistrenes A-kasse og festforeningen Humbug. 

Konkret skal Artsrådet: 

 arbejde for, at der sidder studerende fra Arts i de politiske udvalg under 

Studenterrådet. Artsrådet skal stille fuldt mandater til fællesrådsmøderne i 

Studenterrådet og engagere de studerende på Arts i Studenterrådets egne kampagner. 

 afholde et arrangement pr. semester i samarbejde med Dansk Magisterforening og 

Magistrenes A-kasse, som er rettet mod de studerende på Arts. 

 afholde Artistisk Festival i samarbejde med Humbug i forårssemestret. 



Bilag 7-9 Forretningsudvalget, Fællesrådet og kritiske revisorer 

 

Præsentation af Artsrådets Forretningsudvalg (FU) 

Artsrådets forretningsudvalg (FU) består af op til 7 medlemmer: en formand, næstformand, kasserer samt 

op til fire menige medlemmer. Samtlige medlemmer bliver valgt på Artsrådets konstituerende møde og 

sidder som udgangspunkt til det næste (dvs. ca. et år). 

 

Hvad laver FU? 

FU står for Artsrådets arbejde mellem Artsrådsmøderne, og har derfor mange opgaver: 

• Stå for afholdelse af Artsrådsmøderne, dvs. udarbejdelse af dagsorden og bilag, booking af lokale osv. 

• Afholde mindst et møde med dekanatet eller prodekanen for uddannelse om måneden (de såkaldte 

dekanmøder) 

• Holde kontakt til og mellem fagrådene 

• Repræsentere Artsrådet overfor pressen 

• Holde de studerende opdateret med udviklingen på Arts via. eksempelvis facebook og Artsrådets 

hjemmeside 

• Sørge for at de studerende er repræsenterede i relevante arbejdsgrupper 

• Skrive høringssvar på vegne af Artsrådet 

• Ledelse og organisering af udvalgsarbejde I Artsrådet, herunder også kampagner og valgkamp 

• Sørge for at der bliver afholdt formøder og lignende ved møder, der har tværfaglig karakter, f.eks. i 

forbindelse med studienævnsmøderne 

• Sørge at de studerende på Arts er repræsenterede i studenterrådets fællesråd og øvrige aktiviteter 

 

Præsentation af Fællesrådet 

Fællesrådet fungerer som Studenterrådets øverste organ, og det består af studerende fra fagrådene på de 

enkelte studier. Hver måned mødes Fællesrådet og diskuterer forskellige emner, der vedrører livet som 

studerende, samt beslutter Studenterrådets politik og tiltag på området. Det kan for eksempel være 

omkring SU, boligforhold eller undervisnings- og eksamensformer. 

 

Studenterrådet tilstræber også, at der på hvert møde er oplæg og diskussioner, så 

Fællesrådets medlemmer tager derfra med ny viden om studenterpolitiske emner. 

 

Fællesrådet vælger samtidig Studenterrådets repræsentanter til de forskellige udvalg på universitetsniveau. 

 

Præsentation af kritiske revisorer 

Artsrådet vælger på det konstituerende Artsrådsmøde   kritiske revisorer, til at udøve kritisk skøn over de 

foretagne økonomiske dispositioner løbende til og med det efter- følgende konstituerende Artsrådsmøde. 

De kritiske revisorer kan ikke samtidigt være medlemmer af Forretningsudvalget. 



Bilag 7.1 Opstilling til formand for Artsrådet 

 

Mit navn er Lieve Vermeulen. Jeg læser religionsvidenskab og erhvervsøkonomi og er på mit 6. 

semester. Jeg har været aktiv i Artsrådet siden foråret 2012 og har det sidste år siddet i 

forretningsudvalget - siden maj som næstformand. I løbet af mit studenterpolitiske arbejde har jeg 

blandt andet siddet som kasserer for mit fagråd og båret mandat i AUPUS. Derudover sidder jeg fortsat i 

religionsvidenskabs UFU og som studenterrepræsentant for religionsvidenskab ved studienævnet på 

IKS.  

 

Jeg har været glad for arbejdet i Artsrådet, både som menigt medlem af forretningsudvalget og som 

næstformand. Arbejdet i Artsrådet, fagrådet, studenterrådet og studienævnet har givet mig en indsigt i, 

hvor vigtigt det er, at vi som studerende arbejder sammen og bruger vores indflydelse, hvor vi kan.  

Arbejdet i forretningsudvalget har givet mig lyst til at stille op som formand for Artsrådet. Jeg vil gerne 

arbejde videre med nogle af de projekter, vi har sat i gang i løbet af det sidste år, fx at bakke fagrådene 

op i deres lokale arbejde og lave spændende og relevante kampagner. Jeg mener, at Artsrådet er et 

vigtigt organ, og det er vigtigt, at vi fortsat arbejder sammen med studenterrådet og de lokale fagråd for 

at styrke vores indflydelse. Vi har i løbet af det sidste år sat begyndende fokus på studiemiljøet på Arts, 

og dette arbejde vil jeg gerne sætte endnu mere fokus på det kommende år, da emnet bliver særlig 

relevant med den kommende studiemiljøundersøgelse og kommende besparelser på universitetet.  

 

Med håb om jeres tillid stiller jeg op som formand for Artsrådet. 

 

Venlig hilsen 

Lieve Vermeulen,  

28992607, lieve_89@hotmail.com 



 

 

 

Bilag 7.2 Opstilling til Næstformand 

Artsrådets konstituerende møde d. 06.02.14 

 

Opstilling til næstformand:  

 

Jeg hedder Kirstine Pedersen, er 24 år gammel, og studerer klassisk arkæologi på 10. 

semester. Jeg har det sidste års tid været kasserer for artsrådet, og nu ønsker jeg at 

stille op som næstformand. Jeg startede med at lave studenterpolitik i mit lokale 

fagudvalg, og har siden da udover kassererposten i arts, siddet i studienævnet på 

institut for kultur og samfund og i det levevilkårs- og uddannelsespolitiske udvalg i 

Studenterrådet. Jeg synes, det har været spændende at arbejde i Artsrådets 

forretningsudvalg, fordi det giver en muligheden for at binde de lokale fagudvalg 

sammen på tværs af hinanden samt på tværs af studenterpolitikken på både fakultetet 

og universitet. Kommende fra et mindre fagudvalg selv, har jeg det sidste års tid 

prioriteret at arbejde med de små fagudvalg og hvordan man bedst hjælper dem i 

gang, det ønsker jeg at fortsætte med. Jeg har nydt det sidste års udfordringer i 

artsrådets forretningsudvalg, og vil derfor gerne arbejde videre med disse. Jeg har 

samlet erfaringer gennem arbejdet og er klar til forhåbentligt at kunne tage disse med 

videre det kommende år. 

 

Med håb om tillid  

 

Kirstine Pedersen, 20833167 



Bilag 7.3 Opstilling til forretningsudvalget  

 

Mit navn er Kristina Christensen, jeg er i gang med mit 4. Semester på Klassisk 

arkæologi. Jeg har siden september 2013 haft en smule med Artsrådet at gøre, det er 

i forbindelse med efterårskampganen og Uni-valget.  Jeg har i løbet af 

efterårssemesteret været til et par FU-møder og hjulpet med at gøre klar inden et 

Artsråds møde,  derfor synes jeg at det er på tide at jeg bliver en større del af 

Artsrådet, og kommer med om ”bag kulisserne” hvor beslutningerne bliver taget og 

møderne bliver udviklet. Jeg stiller også op på den baggrund af, at jeg synes det er 

super vigtig at alle studerende ved hvad Artsrådet er for en størrelse og hvad de 

egentlig gør for os studerende på AU, da jeg ved fra mig selv at, jeg ikke rigtig vidste 

hvad Artsrådet gjorde eller var for en størrelse, før jeg begyndte at deltage i diverse 

møder, som der har været i løbet af efteråret.  Jeg skal med i FU, da jeg er fra et af de 

mindre studier, som der også er vigtig at få repræsenteret og jeg vil glæde mig til at 

repræsentere mit studie, samt glæde mig til at få et samarbejde med Fagrådet på mit 

studie.   



Bilag 7.4 Opstilling til forretningsudvalget  

 

Jeg hedder Jeppe Kaas og stiller op til menigt medlem af artrådets forretningsudvalg. Jeg læser 

religionsvidenskab på 6. semester og begyndte at være aktiv i religionsvidenskabs fagråd på 5. semester. 

Samme tid blev jeg også aktiv for studenterrådet og har været med til flere af studenterrådets aktiviteter. 

Jeg stiller op, fordi jeg har fundet, det sidste semesters, arbejde med både artsrådet og studenterrådet 

både spændene og sjovt. Jeg vil derfor gerne prøve at bruge noget mere tid på studenterpolitik. Jeg vil især 

gerne fokusere på kampagnearbejde og arbejde med de forskellige lokale foreninger på arts. 



Bilag 7.5 Opstilling til forretningsudvalget 

Christina Louise Sørensen: 

Mit navn er Christina Louise Sørensen. Jeg er 27 år gammel, og læser Historie på kandidaten, med sidefag i 

Religionsvidenskab.  

Mit studenterpolitiske engagement startede, da jeg på mit sidefag blev bidt af fagrådsarbejde. Dette førte 

til, at jeg stillede op og blev valgt ind som studenterrepræsentant for først det tidligere Studienævn for 

Religionsvidenskab og arabisk- og islamstudier, og senere Religionsvidenskabs UFU. 

Gennem disse poster har jeg arbejdet meget med de omvæltninger, som FUP har bevirket på Arts, bl.a. 

igennem flytningen af Religionsvidenskab og Teologi fra Tåsingegade til Nobelparken og en masse andre af 

de udfordringer og problemstillinger, som de studerende blev stillet over for i processen. 

Igennem mit engagement i fagrådet, og til dels pga. FUP og den problemfyldte implementering af denne, 

begyndte jeg også at deltage i Artsrådsmøder i løbet af 2011, og kom på denne måde med i Artsrådets 

kampagnegruppe, hvor jeg har været aktiv i omkring et års tid.  Artsrådsmøderne og det spændende og 

udfordrende kampagnegruppearbejdet gav mig lyst til at arbejde endnu mere med studenterpolitik, og 

derfor blev jeg suppleret ind i Artsrådets forretningsudvalg i september 2013, da der var mulighed for 

dette, og jeg har siddet som menigt medlem siden. 

Jeg har været utroligt glad for at sidde i forretningsudvalget. Artsrådet er et fremtrædende og vigtigt organ 

på Arts for de studerende. Vigtigt ift. kontakten mellem ledelsen og de studerende, men også meget vigtigt 

for kontakten mellem de studerende på de mange forskelligartede uddannelser og campi.  Især det 

fortsatte arbejde for en god kontakt til fagrådene, ser jeg som én af Artsrådets fornemste opgaver, og 

denne opgave - blandt mange - vil jeg fortsat meget gerne være med til at løfte sammen med det øvrige 

forretningsudvalg, samt de mange kommende udfordringer, som vi som studerende stilles overfor. 

Med håb om jeres fortsatte tillid og opbakning stiller jeg hermed op til Artsrådets forretningsudvalg, 

Christina Louise Sørensen. 

 



Bilag 7.6 Opstilling til Kasserer 

 

Mit navn er Jeppe von Tangen Sivertsen. Jeg er 24 år gammel og studerer nordisk sprog og 

litteratur på 4. semester. Jeg har været en aktiv del af genindførelsen af fagudvalget på nordisk, 

som jeg nu er formand for. Dette indebærer deltagelse i UFO’en på nordisk. Med fagudvalget har 

vi hurtigt fået indflydelse på nogle af de strukturelle elementer af undervisningen, og slået et 

slag i efterårets valgkamp. Jeg er relativt ny i studenterpolitik, men har en stor nysgerrighed på 

det og vil enormt gerne være en aktiv del af at gøre studiemiljøet så godt som muligt. Jeg håber 

at blive en del af FU’en, da arbejdet her lyder spændende og som noget der giver en masse gode 

erfaringer.   

Med håb om fremtidigt samarbejde 

Jeppe von Tangen Sivertsen  

I tilfælde af spørgsmål kan jeg kontaktes på: 60174874 eller jeppevts@gmail.com  

 

mailto:jeppevts@gmail.com

