7. februar kl. 17.15
Bygning 1441, Lokale 110 (Tåsindegade 3), Artsrådsmøde (17.15-21.00)

DAGSORDEN

1. Formalia (15 min. 17.15-17.30)
1.1
Godkendelse af dagsorden
1.2 Godkendelse af referat fra Artsrådsmødet 30. november (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 (20 min. 17.30-17.50) (Bilag
følger)

3.

Den afgående kasserer fremlægger årsregnskab og kommende budget (20 min. 17.5018.10) (Bilag 3)

4.

De kritiske revisorer fremlægger deres bemærkninger til årsregnskabet. (10 min.
18.20)

5.

Nedsættelse af Kampagnegruppe og Socialudvalg (5 min.18.20-18.25) (Bilag 5)
Pause (10 min. 18.25-18.35)

6.

Vedtagelse af arbejdsplan for Artsrådet indtil næste ordinære konstituerende
Artsrådsmøde (20 min. 18.35-18.55) (Bilag 6)

7.

Valg af formand, næstformand, kasserer samt op til fire yderlige medlemmer af
forretningsudvalget (40 min. 18.55-19.35) (Bilag 7-9 + Bilag 7b)

8.

Valg af repræsentant til Studenterrådets Fællesråd (15 min. 19.35-19.50) (Bilag 7-9)

9.

Valg af 2 kritiske revisorer (5 min. 19.50-19.55) (Bilag 7-9)
Pause med mad (20 min 19.55-20.15)

10. Fagudvalgsrunde (20 min. 20.15-20.35)
11. Offentliggørelse af valgresultater (5 min. 20.35-20.40)
12. Meddelelser (10 min. 20.40-20.50)
12.1 Forretningsudvalget
12.2 Akademisk Råd
12.3 Institutfora
12.4 Studenterrådet
12.5 Andre
13. Evt. (5 min. 20.50-20.55)
14. Mødeevaluering udenfor referat

Bilag 1,2 – Referat fra Artsrådsmødet den 30. november
Artsrådets konstituerende møde, syvende februar totusindeogtretten
1. Formalia (5 min.)
1.1
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
1.2

Godkendelse af referat fra Artsrådsmødet d. 30. oktober (bilag 1,2)
Referat godkendt

1.3

Valg af ordstyrer
Andreas valgt som ordstyrer

1.4

Valg af referent
Sune valgt som referent

1.5

Navnerunde

Niels fra idehistorie, Simon fra idehistorie, Jannie fra idehistorie, Cecilie fra antropologi, Andrea fra
antropologi, Lieve fra religionsvidenskab, Marie fra religionsvidenskab, Kirstine fra klassisk, Jeanette
fra spansk, Anne Sofie fra fransk, Toke fra fransk, Lea fra uddannelsesvidenskab, Britt fra
uddannelsesvidenskab, søren fra uddannelsesvidenskab, Louise fra uddannelsesvidenskab, Sissel fra
uddannelsesvidenskab i København og Mariella fra uddannelsesvidenskab i København, Peter fra
italiensk, Sara fra klassisk, Maja fra filosofi, Peter fra filosofi, Rasmus fra idehistorie, Laura fra historie,
Dorte fra religionsvidenskab, Andreas fra filosofi og Sune fra Klassisk.
2. Tilbageblik på efterårets kampagner og Artsrådets første år (25 min.)
2.1 Opsamling på efterårskampagne og valgkampen: Hvordan gik det, hvad har vi opnået og hvordan
arbejder vi videre? Oplæg ved kampagnegrupperne med efterfølende diskussion
2.2 Et kort tilbageblik på Artsrådets første leveår – ved forretningsudvalget

Gennemgået af Lieve, Kirstine og Rasmus
3.

Fagudvalgsrunde (25 min.)

Idehistorie, iFag:
Problemer med hjemmesiden og prøver at få fat i en administrator
Prøver at lave julehygge café
Arbejder med studium Generale – har en internt gruppe
Forsøger at lave temamøder og mødekalendere
Er i gang med at lave faglig weekend sammen med filosofi
Antropologi:
Er i gang med at arbejde med Studium Generale
Har kørt en studiekreds (planlægger tur til København)

Religionsvidenskab:
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Har lavet rus evaluering
Har kigget på hvilke humfag religionsvidenskab skal udbyde
Er i gang ed at kigge på en ny kandidat
Forsøger at afskaffe speciale udtalelse
Vil også snakke Studium Generale
Spansk:
Har holdt julefrokost
Har fået valgt et nyt formandskab
Er ved at få styr på deres lokale
Fransk:
Arrangere julefrokost
Forsøger at få nye første årssemestre med i fagudvalg – med et morgenmadsarrangement
Uddannelsesvidenskab, DSR:
Har kørt valg i både København og Aarhus
Har problemer med baren i København
Er ved at lave en studiemiljøs udviklingsplan som de ville vise institutlederen
Planlægger at tage til kapsejlads
Italiensk:
Har lavet meget valg
Arbejder sammen med underviserne omkring Studium Generale
Klassisk:
Har holdt valgcafé
Har lokale problemer
Har nedsat et facebook gruppe udvalg til faget
Historie:
Har holdt amerikansk valg
Planlægger fælles faglig dag
Planlægger julefrokost
Kigge på verdenshistories eksamen
Problemer med en underviser
Har holdt en valg café
Filosofi, filosofisk fagudvalg:
Er ny startet med mange første semesterets studerende
Har holdt valg café
Planlægger årsfest
Planlægger faglig dag
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Prøver at samarbejde med svalegangen
Skal til at evaluere det første semester
Kort pause 10 min.
4. Workshops (75 min.) (se bilag 4)
Der vil være mulighed for at deltage i 2 ud af de 4 workshops. Uddybende bilag eftersendes en uge inden
mødet.
1) Eliteuddannelse på Arts?
Afholdt af Rasmus i begge moduler

Negative tiltag:
Ingen brugerbetaling
For tidligt udvælgelse af ”eliten”
Ingen adskillelse af eliten og massen
Positive tiltag:
Ikke undervisningspligtige seminarier
Generelt løft af uddannelser
Kan skabe rammer for de bedste kan udfolde sig uden at ødelægge uddannelsen for andre
Kommentarer:
Ingen kommentarer
2) Mere undervisning og højere sideaktivitet
Afholdt af Asger i begge moduler
12-timer er godt udgangspunkt, men der skal sikres kvalitet fremfor kvantitet.
De 12 timer som udgangspunkt af VIP, dermed ikke sagt at instruktor undervisning er dårligt, men
hovedsagelig instruktor er ikke OK, det er bedre som supplement til de 12 timer med VIP.
Meget undervisning kan være dårligt, men det handler nok mest om en holdningsændring af hvad
der forventes af de studerende der afgør hvor meget tid de bruger på stuidet.
Skole-fiseringen af UNI er negativt, da det giver en hvad forventer min lærer (underviser) i stedet
for man fordyber sig fro studiets skyld.
Låste pensum muligvis en del af problemet.
Diskussionen af de studerende kontra elever påvirker også meget rammesat studieaktiviteter.
Man vil gerne have møde reserverede tidspunkter – hvilket dog er urealistisk.
Men det er for dårligt at aktive studerende skal vælge at forlade undervisning for at gå til
UFO/SN/AR møder. Samt at man bør respektere fagrådsmøder da de kan være med til at udvikle de
studerendes aktivitet.

3) Artsrådets arbejdsplan 2013
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Afholdt af Andreas i begge moduler
Punkter til efterretning:
Fast mødekalender
Større synlighed
Mere kontakt med fagudvalg
Følge studiemiljø undersøgelsen
Fagudvalgsdag
Styrke synligheden andre steder end nobel
Være mere aktiv i processen omkring SU nedskæringer
Socialt udvalg – der hjælper forretningsudvalget med sociale tiltag
Oprette en aktivist bank – stående armé af aktivister

4) Fremtidige kampagner i Artsrådet
Afholdt af Sune i begge moduler
Forslående emner:
KOT og kvote 2 kampagne
Kunne fungere som en kampagne hvis formål var at videre kommunikere stærkt tekniske og
generelt besværlige emner, ved at lave visuelle produkter og stærk kommunikationsstrategi.
Udendørskampagne
Kunne være en kampagne for at få mere grønt på AU, politisere studerende og synliggøre
Artsrådet. Kampagne skulle fungere som positiv og lavpraktisk strategi, man kunne lave
asfalt piknik, grill arrangementer, udendørs studiepladser og lave/tegne forskellige
plantesorter. Kampagnen kunne eventuelt være en studiestarts kampagne og sæt ind over
nye studerende.
Generelt
Synlighed og efterspil på kampagner skal prioriteres højere i fremtiden. Sociale medier og
hjemmesiden skal bruges mere, og andre steder end Nobel skal prioriteres højere og kontaktes før.

5. Meddelelser (15 min)
5.1 Forretningsudvalget
Ungarsk og tjekkisk lukning, artsrådet har selvfølgelig gjort sit for at få det
5.2

Kampagnegruppen

5.3

Akademisk Råd
Har møde den 6., der er valgt nye medlemmer. Og man ser frem til arbejdet.

5.4

Studenterrådet
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Jule afslutning den 14.
5.5

6.

Andre
Studienævnet på IKS har en masse penge som man kan søge til faglige aktiviter, der er ansættelse
frist den 15. december – 14 dages behandlingstid.
Evt. (5. Min)
Sissel flytter til Århus til næste efter, derfor må man gerne rette henvendelse hvis man kender et
kollegium værelse
Julefrokost senere!

Mødeevaluering udenfor referat (5. min)

Bilag 1,6
Artsrådets opgørelse af fagudvalgsmandater i,
jævnført Aarhus Universitets undersøgelse af
studenterbestand første oktober totusindeogtolv:
http://www.au.dk/om/profil/nogletal/bestandproduktion-og-optag-pr.-1.-oktober-2012/
Fagudvalg har en stemme per påbegyndt 200
indskrevne studerende, bortset fra for fagudvalg
på IUP hvor det er per påbegyndt 400.

De Studerendes Råd
Institut for uddannelse og pædagogik
Dækker fag: Diadaktiv, General Pædagogik, It
Didaktisk Design, Lifelong Learning, Pædagogisk
Antrologi, Pædagogisk Filosofi, Pædagogisk
Psykologi, Pædagogisk Sociologi,
Uddannelsesvidenskab
Repræsentere antal studerende: 4957
Antal mandater i Artsrådet: 13

Antropologisk Fagudvalg
Institut for kultur og samfund
Dækker fag: Antropologi, Etnografi, General
Antropology, Miljø- og Konflikt Analyse
Repræsentere antal studerende: 548
Antal mandater i Artsrådet: 3

Dramatologisk Fagudvalg
Institut for æstetik og kommunikation
Dækker fag: Dramatologi
Repræsentere antal studerende: 235
Antal mandater i Artsrådet: 2

Arabisk Fagudvalg
Institut for kultur og samfund
Dækker fag: Arabisk- og Islamstudier
Repræsentere antal studerende: 99
Antal mandater i Artsrådet: 1
Arkæologisk Fagudvalg
Institut for kultur og samfund
Dækker fag: Forhistorisk Arkæologi,
Middelalderarkæologi, Middelalder- og
Renæssance Arkæologi
Repræsentere antal studerende: 250
Antal mandater i Artsrådet: 2
Asiatisk Fagudvalg
Institut for kultur og samfund
Dækker fag: Kinesisk, Kinastudier, Japansk,
Japanstudier, Indisk filologi, Sydasienstudier
Repræsentere antal studerende: 311
Antal mandater i Artsrådet: 2
Brasiliansk Fagudvalg
Institut for æstetik og kommunikation
Dækker fag: Brasiliansk, Latinamerikastudier
Repræsentere antal studerende: 68
Antal mandater i Artsrådet: 1

Engelsk Fagudvalg
Institut for æstetik og kommunikation
Dækker fag: Engelsk
Repræsentere antal studerende: 463
Antal mandater i Artsrådet: 3
Fagudvalget for Æstetik og Kultur
Institut for æstetik og kommunikation
Dækker fag: Æstetik og Kultur
Repræsentere antal studerende: 213
Antal mandater i Artsrådet: 2
Filosofisk Fagudvalg
Institut for kultur og samfund
Dækker fag: Filosofi
Repræsentere antal studerende: 304
Antal mandater i Artsrådet: 2
Fransk Fagudvalg
Institut for æstetik og kommunikation
Dækker fag: Fransk, Fransk Sprog, Litteratur og
Kultur
Repræsentere antal studerende: 77
Antal mandater i Artsrådet: 1
Historisk Fagudvalg
Institut for kultur og samfund
Dækker fag: Historie
Repræsentere antal studerende: 576
Antal mandater i Artsrådet: 3

iFag
Institut for kultur og samfund
Dækker fag: Idehistorie
Repræsentere antal studerende: 205
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
Repræsentere antal studerende: 663
Antal mandater i Artsrådet: 4
Italiensk Fagudvalg
Institut for æstetik og kommunikation
Dækker fag: Italiensk Sprog, Litteratur og Kultur
Repræsentere antal studerende: 56
Antal mandater i Artsrådet: 1
Klassisk Fagudvalg
Institut for kultur og samfund
Dækker fag: Klassiske Arkæologi, Græsk, Latin,
Klassisk Filologi, Latin
Repræsentere antal studerende: 144
Antal mandater i Artsrådet: 1
Kognitiv Semiotisk Fagudvalg
Institut for æstetik og kommunikation
Dækker fag: Kognitiv Semiotik
Repræsentere antal studerende: 61
Antal mandater i Artsrådet: 1
Kunsthistorisk Fagudvalg
Institut for æstetik og kommunikation
Dækker fag: Kunsthistorie
Repræsentere antal studerende: 300
Antal mandater i Artsrådet: 2
Lingvistisk Fagudvalg
Institut for æstetik og kommunikation
Dækker fag: Lingvistik
Repræsentere antal studerende: 168
Antal mandater i Artsrådet: 1
Litteraturhistorisk
Institut for æstetik og kommunikation
Dækker fag: Litteraturhistorie
Repræsentere antal studerende: 246
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: 929
Antal mandater i Artsrådet: 5
Musikvidenskabsligt Fagudvalg
Institut for æstetik og kommunikation
Dækker fag: Musikvidenskab
Repræsentere antal studerende: 274
Antal mandater i Artsrådet: 2
Nordisk Fagudvalg
Institut for æstetik og kommunikation
Dækker fag: Nordisk, Oplevelsesøkonomi
Repræsentere antal studerende: 657
Antal mandater i Artsrådet: 4
Religionsvidenskabsligt Fagudvalg
Institut for kultur og samfund
Dækker fag: Europas religiøse rødder,
Religionsvidenskab
Repræsentere antal studerende: 355
Antal mandater i Artsrådet: 2
Retorisk Fagudvalg
Institut for æstetik og kommunikation
Dækker fag: Retorik
Repræsentere antal studerende: 39
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: 119
Antal mandater i Artsrådet: 1
Teolrådet
Institut for kultur og samfund
Dækker fag: Teologi
Repræsentere antal studerende: 397
Antal mandater i Artsrådet: 2

Tysk Fagudvalg
Institut for æstetik og kommunikation
Dækker fag: Tysk, Tysk Sprog, Litteratur og Kultur
Repræsentere antal studerende: 146
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: 308
Antal mandater i Artsrådet: 2

Regnskab Artsrådet 2012
Rammetilskud i trækpulje

kr.

222.000,00

kr.

155.000,00

Lønudgifter 2012
Resterende til løn

kr.
kr.

-146.125,51
8.874,49

Rejseudgifter
Rejser til og fra Emdrup
4 rejser for 5 personer tur/retur á 500 kr.
Rejser i Århus og omegn, herunder Moesgaard

kr.
kr.

10.000,00
500,00

1 klippekort
Rejse til Emdrup d. 23-11
Emdrup til Artsrådsmøde d. 30-11
SN og UFU seminar - Oplægholder

kr.
kr.
kr.
kr.

-120,00
-2.178,42
-949,00
-567,00

Rejseudgifter i alt
Rejseudgifter resterende

kr.
kr.

-3.814,42
6.685,58

Udgifter til lokale
Kontorartikler og vedligeholdelse af lokale

kr.

2.000,00

Indkøb af kaffemaskine

kr.

-159,96

Timer til varetagelse af drifstopgaver
Varetagelse af
16 timer pr. måned i 10
kassereropgaver
måneder á ca. 135 kr.

kr.

21.600,00

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

kr.

21.600,00

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

kr.

21.600,00

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

kr.

21.600,00

Koordinering og forberedelse
af møder og workshops
Opstart, vejledning,
servicering og udvikling af
fagråd

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

kr.

21.600,00

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

kr.

151.200,00

Varetagelse af
sekretæropgaver,
referantopgaver mv.
Drift og koordinering af
kampagner, design af
plaktater mv.
Varetagelse af
kommunikation, herunder
drift af hjemmeside

Timer til varetagelse af driftopgaver
1120 timer á 135 kr.
Loft for udbetaling af timer

Rengøringsmiddel
Kamera
Div. Inventar

kr.
kr.
kr.

-55,96
-1.295,00
-467,06

Lokaleudgifter i alt
Lokaleudgifter resterende, december 2012

kr.
kr.

-1.977,98
22,02

Seminarer og sociale arrangementer for studenterpolitisk aktive

kr.

17.000,00

Studienævns- og UFU seminar d. 26-4:
Spisning
Forplejning

kr.
kr.

-408,00
-198,20

Studienævns- og UFU seminar d. 14-11:
Forplejning
Gave til foredragsholder
Spisning

kr.
kr.
kr.

-390,36
-316,00
-883,17

Stressforedrag (oplægsholder og e-bog)

kr.

-9.000,00

Socialt arrangment for aktivister d. 1-11
Spisning
Bowling

kr.
kr.

-2.210,00
-752,00

Julefrokost d. 30-11
Spisning

kr.

-2.955,20

Seminarer og sociale arrangementer i alt
Seminarer og sociale arrangementer resterende, september 2012

kr.
kr.

-17.112,93
-112,93

Kampagner og kommunikation

kr.

15.000,00

Akademisk forår
Kaffe (Nobelkanitnen og Tåsingegade)
Kaffe (Kasernen)
Indkøb af slik, kaffepulver, kopper ol. Til boder
Indkøb af premie til facebook-konkurrence
Indkøb af badges
T-shirts
Klistermærker
Postkort
Flyers og plakater
Påskeæg
Forplejning til aktivister

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-1.416,00
-120,00
-295,84
-113,34
-996,13
-863,81
-1.050,61
-897,00
-1.568,00
-100,00
-267,00

Efterårskamagne
Kulturnat: Materialer -Play Mais

kr.

-231,96

Aktiviteter

Kulturnat: Blyanter
Kulturnat: Forplejning af aktivister
Badges
Indendørsdag
Plakater
Klistermærker
Forplejning af aktivister
Tryk fra SR
Erstatning af kaffemaskine

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-87,84
-222,40
-1.957,58
-559,08
-170,40
-584,00
-286,40
-1.522,50
-160,00

Kampagner og kommunikation i alt
Kampagner og kommunikation resterende,september 2012

kr.
kr.

-13.469,89
1.530,11

Artsrådsmøder
6 møder a 2500,-

kr.

15.000,00

Artsrådsmøde d. 14-02
Spisning - Sandwich
Øvrig forplejning

kr.
kr.

-1.408,00
-850,74

Artsrådsmøde d. 29-03
Spisning - Sandwich

kr.

-1.078,00

Artsrådsmøde d. 23-04
Spisning - Pizza

kr.

-1.356,00

Artsrådsmøde d. 01-06
Øvrig Forplejning

kr.

-691,17

Artsrådsmøde d. 25-09
Øvrig forplejning
Spisning - Sandwich

kr.
kr.

-699,04
-1.515,60

Artsrådsmøde d. 30-10
Øvrig forplejning
Spisning - Sandwich

kr.
kr.

-770,64
-1.346,40

Artsrådsmøde d. 30-11
Øvrig forplejning
Kage

kr.
kr.

-1.273,52
-62,60

Artsrådsmøder i alt
Artsrådsmøder restrerende, december 2012

kr.
kr.

-11.051,71
3.948,29

AU-valget 2012:
Valgboder, merchandise og forplejning af frivillige

kr.

7.000,00

Chokoladedelfiner

kr.

-426,12

Morgenmad Movember
Valgboder
Valgkampagne (Skeletter)
Balloner
Morgenmad Ballonopsætning
Tape, kaffe div.
Valgkampsfest d. 16-11
T-shirts
Forplejning af aktivister
Mad til evaluering
Æbleskiver og Glögg

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-154,00
-289,28
-363,20
-139,40
-108,12
-252,25
-1.835,00
-2.187,78
-602,64
-464,80
-221,08

Au-valget i alt
Au-valget resterende

kr.
kr.

-7.043,67
-43,67

Diverse
Diverse

kr.

500,00

Gave til Studenterrådet i anledning af 80 års jubilæum
Rengøringsatikler

kr.
kr.

-339,60
-125,84

Diverse i alt
Diverse, resterende september 2012

kr.
kr.

-465,44
34,56

Forventede resultater 2012
Udgifter i alt, ekslusiv løn
Udgifter i alt, ekslusiv løn, resterende

kr.
kr.

-54.936,04
12.063,96

Udgifter i alt, inkl. løn:

kr.

-201.061,55

Resterende,december 2012

kr.

20.938,45

Artsrådets budget 2013:
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 16 timer pr. måned i 10 måneder
og workshops
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

14 tur/retur (Emdrup)

kr.

7.000,00

kr.

500,00

kr.

1.500,00

kr.
kr.
kr.

12.000,00
15.000,00
3.000,00

Kampagner
Valg 2013

kr.
kr.

23.000,00
7.000,00

Diverse
Uventede udgifter og diverse

kr.

1.800,00

Rejseudgifter
Udenbyrejser
Rejser i Århus og omegn, herunder
Moesgaard

Udgifter til lokale
Kontorartikler og vedligeholdelse af lokale

Aktiviteter
Seminarer og sociale arrangementer
6 Artsrådsmøder a 2500,Kommunikation

Kampagner og valg

Forventede resultater 2012
Samlede driftomkostninger, ekskl. udbetaling af timer
Omkostninger i alt, inkl. løn:

kr. 222.000,00

Forventet resultat 2012

kr.

-

Kommissorium for Kampagnegruppen 2013
Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er
vedtaget af Artsrådsmødet d. 7. februar på det konstituerende Artsrådsmøde.
Relevante bestemmelser fra Vedtægterne
§12Alle valg af repræsentanter for Artsrådet til bestyrelser, udvalg og lignende foretages på Artsrådsmødet.
Stk. 2. Artsrådet kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, med eller uden
afgrænset arbejdsområde. Arbejdsgrupper og udvalg nedsat af Artsrådet orienterer løbende
Forretningsudvalget og til Artsrådsmøderne om sit arbejde, men kun Artsrådet kan
nedlægge nedsatte grupper eller udvalg eller ændre i disses sammensætning og
kommissorium.
Stk. 3.I tilfælde af ad hoc udvalg bør forretningsudvalget tilstræbe mandat fra Artsrådet, men
dette kan dispenseres fra i tilfælde af tidspres. Nedsættelse af sådanne ad‐hoc‐udvalg
godkendes på følgende Artsrådsmøde
Relevante uddrag fra arbejdsplanen

Funktion
Udvalget skal i samarbejde med forretningsudvalget planlægge kampagne og politisere det daglige arbejde
i Artsrådet.
Udvalgsperiode
Udvalget træder i kræft efter kommissoriets vedtagelse og har pligt til at nedlægge sig umiddelbart op til
det næstkommende konstituerende møde i Artsrådet.
Arbejdets omfang
Udvalgets medlemmer bestemmer mødelængde og mødefrekvens, det pålægges dog Artsrådets
forretningsudvalg at indkalde til møderne med minimum en uges varsel. Udvalget er underlagt Artsrådets
arbejdsplan, og kan være påbudt at afholde et bestemt antal kampagner med specifikke krav.
Udvalgets konstituering
Udvalget konstituerer sig selv efter behov, men alle fagrådsrepræsentanter kan anses som
stemmeberettigede. Artsrådets forretningsudvalg sørger for at udpege en sekretær, fra
forretningsudvalget, der sørger for at indkalde og koordinere med resten af forretningsudvalget.
Forretningsudvalget er fri til at have flere medlemmer af udvalget end sekretæren.
Koordinering med andre organer
Udvalget har pligt til at koordinere med forretningsudvalget og forretningsudvalget har pligt til at
koordinere med øvrige organer på udvalget vegne.

Kommissorium for Socialudvalget 2013
Kommissoriet har til formål at bestemme de overordnede rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er
vedtaget af Artsrådsmødet d. 7. februar på det konstituerende Artsrådsmøde.
Relevante bestemmelser fra Vedtægterne
§12Alle valg af repræsentanter for Artsrådet til bestyrelser, udvalg og lignende foretages på Artsrådsmødet.
Stk. 2. Artsrådet kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, med eller uden
afgrænset arbejdsområde. Arbejdsgrupper og udvalg nedsat af Artsrådet orienterer løbende
Forretningsudvalget og til Artsrådsmøderne om sit arbejde, men kun Artsrådet kan
nedlægge nedsatte grupper eller udvalg eller ændre i disses sammensætning og
kommissorium.
Stk. 3.I tilfælde af ad hoc udvalg bør forretningsudvalget tilstræbe mandat fra Artsrådet, men
dette kan dispenseres fra i tilfælde af tidspres. Nedsættelse af sådanne ad‐hoc‐udvalg
godkendes på følgende Artsrådsmøde
Relevante uddrag fra arbejdsplanen

Funktion
Udvalget skal i samarbejde med forretningsudvalget planlægge sociale begivenheder for Artsrådets aktive
medlemmer.
Udvalgsperiode
Udvalget træder i kræft efter kommissoriets vedtagelse og har pligt til at nedlægge sig umiddelbart op til
det næstkommende konstituerende møde i Artsrådet.
Arbejdets omfang
Udvalgets medlemmer bestemmer mødelængde og mødefrekvens, det pålægges dog Artsrådets
forretningsudvalg at indkalde til møderne med minimum en uges varsel. Udvalget er underlagt Artsrådets
arbejdsplan, og kan være påbudt at afholde et bestemt antal kampagner med specifikke krav.
Udvalgets konstituering
Udvalget konstituerer sig selv efter behov, men alle fagrådsrepræsentanter kan anses som
stemmeberettigede. Artsrådets forretningsudvalg sørger for at udpege en sekretær, fra
forretningsudvalget, der sørger for at indkalde og koordinere med resten af forretningsudvalget.
Forretningsudvalget er fri til at have flere medlemmer af udvalget end sekretæren.
Koordinering med andre organer
Udvalget har pligt til at koordinere med forretningsudvalget og forretningsudvalget har pligt til at
koordinere med øvrige organer på udvalget vegne.

Arbejdsplan for Artsrådet 2013

Artsrådet har i sin første levetid oplevet stor opbakning fra de studerende og fagudvalgene på Arts. Det er et stærkt udtryk for, at de studerende på Arts går op i, at deres uddannelser og studiemiljøer er af højeste kvalitet, og det giver et enestående grundlag for,
at Artsrådet kan få gennemført politik til gavn for de studerende. Det er Artsrådets allerstørste styrke, at studerende på tværs af faggrænser står sammen og kæmper for at forbedre deres hverdag. Derfor skal artsrådet i 2013 forsat understøtte og udvikle kontakten til studerende, fagudvalg, Studenterrådet og andre organisationer, og herigennem
fortsat arbejde for at forbedre vilkårene for de studerende på Arts. De konkrete prioriteringer i året er:

1. Udvidet kontakt mellem Artsrådet og uddannelserne.
Artsrådet oplever et forøget engagement og er i kontakt med flere fagudvalg, end ved
sidste konstituerende møde i februar 2012. Det skal stadig være en prioritet at fastholde
og udvide kontakten og samarbejdet med de enkelte fagråd på fakultet.
1.a Vedligeholde og forberede kontakt mellem Arts og fagråd:
Da Artsrådet fungerer via de enkelte fags fagråd er det vigtigt, at alle fagråd kan
kontaktes, og at de alle kan kontakte artsrådet. Dette skal ske ved, at FU stadig fordeler kontakten med fagrådene imellem sig, og gør det tydeligt for fagrådene, hvem
der er den fagrådsansvarlige. FU forpligtes til at deltage i fagrådsmøderne efter ønske fra de enkelte fagråd.
1.b Oprettelse af nye fagråd:
For at sikre studenterrepræsentationen for et fag er det vigtigt at have et fagråd.
Derfor skal artsrådet arbejde for, at hjælpe med oprettelsen af fagråd på de fag, som
ikke har et, eller er tilknyttet til et andet. Artsrådet tilstræber at der min. 1 gang pr
semester, afholdes en fagudvalgsdag. Dette skal være med til at sikre allerede eksisterende fagudvalg og oprettelse af nye. For at sikre dette arbejde, skal FU udarbejde en startguide, med grundlæggende informationer og vejledning til hvordan man
holder gode møder, idéer og inspiration til hvad man kan lave i sit fagudvalg og et
overblik over studenterorganiseringen og strukturen på AU.
1.c Forøge fagrådenes engagement i Artsrådet:
Det er vigtigt, at Artsrådet forsøger at få flere til at møde regelmæssigt op til Artsmøderne. Dette skal blandt andet ske ved at gøre Artsrådsmøderne endnu mere attraktive med interessante og relevante oplæg, workshops, gratis forplejning mm.
Derudover skal Artsrådet fortsat bestræbe sig på at engagere folk i arbejdsgrupper,
så medlemmerne kan engagere sig i de emner de synes er mest interessante

1.d Forbedre kontakten til de andre uddannelsessteder
Artsrådet skal specifikt sætte ind for at skabe bedre kontakt til og besøge uddannelsesstederne som ligger væk fra hovedcampus Aarhus, hovedsageligt Moesgård og
Campus Emdrup. FU skal bestræbe sig på at besøge Emdrup mindst 1 gang pr. semester og holde møder med Emdrup-afdelingen af DSR og samtidig sørge for at bl.a.
kampagner, der føres på hovedcampus Aarhus, også bliver synlige på Moesgård og
Emdrup.
1.e Støtte op om fagrådenes daglige kampe
Artsrådet skal så vidt det er muligt støtte op om og hjælpe fagrådene i deres lokale
kampe. Dette er særligt vigtigt i forbindelse med flytningerne, hvor Artsrådet skal
støtte fagrådenes og de øvrige lokale foreningers kamp i forbindelse med flytningerne for at beholde minimum de samme faciliteter, som de havde før flytningerne.

2. Opdage og modarbejde forringelser - aktivt arbejde for forbedringer
Artsrådets formål i alt arbejde er at forhindre forringelser og arbejde for forbedringer af
vilkårene for de studerende på Arts både med hensyn til deres studiemiljø og med hensyn til undervisningen. I 2013 vil vi fortsat skulle have særligt fokus på forringelser og
forbedringer i forbindelse med implementeringen af den faglige udviklingsproces
2.a Forringelse med hensyn til studiemiljø
Et godt studiemiljø er fagnært, leverer kontakt mellem undervisere og studerende,
har studenterstyrede rum og muliggør, at studerende selv kan planlægge aktiviteter.
Derfor skal Artsrådet arbejde for disse forhold er til stede for alle artsstuderende.
Derudover skal vi fortsat sikre at der etableres tilstrækkeligt med læsepladser og
grupperum med tilknytning til lokale fagmiljøer. Som en opfølgning på Artsrådets
efterårskampagne 2012, skal der følges op på dekanatets og administrationsledelsens løfter om en undersøgelse af det fysiske studiemiljø på Arts i 2013 og så vidt
muligt sørge for, at den bliver gennemført. Artsrådet skal desuden følge op på dekanatets løfter om brugergrupper for alle de fysiske miljøer på Arts, og arbejde for, at
grupperne får reel medindflydelse på studiemiljøernes indretning og drift.
2.b Forringelse med hensyn til undervisning
God undervisning indebærer fra et godt forhold mellem studerende og undervisere,
en effektiv studieadministration, indflydelse på egen uddannelse og at man har tilstrækkeligt med undervisning. Derfor skal Artsrådet arbejde for at der hele tiden er
fokus på inddragelse af de studerende i evalueringen og tilrettelæggelsen af undervisningen, at det administrative besvær i forbindelse med undervisning mindskes,
og at der samlet set bliver udbudt flere undervisningstimer på Arts. Derfor skal vi
følge op på, at det lovede minimumstimetal bliver indført, ligesom vi skal spille aktivt ind i indførelsen og mere rammesat undervisning.

2.c Øvrige løbende sager
Forrentningsudvalget har i 2012 haft en lang række løbende sager, som der er blevet sat
fokus på. Dette er både blevet gjort overfor ledelsen og på Artsrådsmøderne. Heraf kan
nævnes: Studieaktivitet, SU og hurtigere igennem dagsorden, forbedring af udendørsarealerne, styr på rusintroduktion, eksamensadministration og generelt administrativt besvær
og lokale studiemiljøer.
Forrentningsudvalget er forpligtet til at forsætte arbejdet indenfor de løbende sager. Dette
kan ske gennem kritisk dialog med ledelsen, en forsat aktualisering af sagerne på Artsrådsmøderne og samarbejde med andre organisationer

3. Konkrete politiske visioner
Udover det løbende arbejde mod forringelser og for forbedringer af studiemiljø og undervisning, skal forretningsudvalget tage fat på tre større, konkrete politiske visioner
ved at aktualisere visionerne, opkvalificere Artsrådet i dem og arbejde for dem. De tre
visioner er:
3.a Bedre Finansiering af Arts-uddannelserne
Arts-uddannelserne er skævt finansiering i forhold til mange andre uddannelser og
tiltrækker generelt færre eksterne midler og samtidig falder finansieringen pr. studerende år for år. Det fører til konkrete forringelse af Arts-uddannelserne. Tilstrækkelig finansiering er essentiel for, at sikre god uddannelseskvalitet og gode studiemiljøer for de studerende på Arts.
3.b Studerende i ansættelsesudvalg:
Det videnskabelige personale på universiteter bruger en stor del af tiden på at undervise os studerende, men til tider udvælges potentielle undervisere udelukkende
på grund af forskning. Med studerende i ansættelse kan vi forøge vægtningen af undervisningskompetencer og alsidige forskningsområder i ansættelserne, og derved
forbedre vores uddannelser.
3.c Universitetsdemokrati:
Aarhus Universitet er i det sidste år ti blevet mere og mere styret af enstrenget ledelsestænkning og eksterne kræfter, helt fra bestyrelsesniveau ned til de enkelte
studier. Derfor er det vigtigt vi kæmper for at beslutningerne bliver taget af dem
som har vores egne og universitets interesser i sinde og som har deres daglige gang
på universitet – altså undervisere og studerende.

4. Politiske kampagner
Politiske kampagner er et vigtigt redskab i Artsådets politiske arbejde overfor ledelse og
politikere, ligesom det er et afgørende element i kontakten med og politiseringen af de
studerende på Arts. Samtidig er kampagner en samlende og fællesskabsskabende akti-

vet, der gør det muligt for studerende på tværs af fag, at være aktive i det politiske arbejde sammen
Det er forrentningsudvalgets skal sørge for at gennemføre en forårs- og efterårskampagner samt universitetsvalgskampagnen i 2013 på Arts fakultetet. Kampagnearbejdet
skal tilrettelægges på en inddragende måde, sådan at alle artsstuderende, der har lyst til
at gøre en indsats, kan hjælpe til.

5. Synlighed
Artsrådet skal forsat prioritere at synliggøre sig selv på de forskellige fag og lokaliteter,
som er under Arts fakultetet. På denne måde når vi ud til flest mulig studerende med
vores politik og kan derved skabe en bred opbakning, forståelse og engagement i Artrådets arbejde. Udover synliggørelse gennem kampagnerne skal Artsrådet i højere grad
gøre brug af de sociale medier for at oplyse om resultater, det daglig arbejde og politik.
Endvidere skal Artrådet også tilstræbe at være synlige i form af debatindlæg enten i de
interne medier på AU eller i de traditionelle medier.

6. Samarbejde med UFU, Studienævn, Institutfora og Akademisk Råd
Artsrådet skal fortsat støtte og engagere sig i de politiske organer på Arts fakultetet,
hvor der sidder studenterrepræsentanter. Her tænkes især på UFU, Studienævn, Institutfora og Akademisk Råd, hvor det er vigtigt at Artsrådet står til rådighed for studentermedlemmerne af organerne. Derfor skal Artsrådet fortsat afholde seminarer til hjælp
og opkvalificering af studentermedlemmerne af UFU’er og studienævnene på Arts.
Derudover skal Artsrådet holde sig ajour med processen på fakultets plan gennem medlemmerne af Akademisk Råd. Her skal Artsrådet bistå med hjælp i forhold til formøder,
hvis det er nødvendigt. Endvidere skal der holdes møder med studentermedlemmerne
af Akademisk Råd og tilse at alle studentermedlemmer samt suppleanter er bekendt
med arbejdet i Akademisk Råd.

7. Samarbejde med Studenterrådet og andre organisationer
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.
Som en del af Studenterrådet skal Artsrådet arbejde for, at der sidder studerende fra
Arts i de politiske udvalg under Studenterrådet. Artsrådet skal så vidt muligt stille fuldt
mandater til fællesrådsmøderne i Studenterrådet og engagere de studerende på Arts i
Studenterrådets egne kampagner.
I samarbejdet med Dansk Magisterforening og Magistrenes A-kasse skal Artsrådet søge
nye muligheder for at bruge organisationen til gavn for de studerende på Arts.
I samarbejdet med Humbug skal Artsrådet undersøge hvorvidt man kan bruge organisationen som et springbræt til at nå ud til endnu flere studerende gennem Humbugs ar-

rangementer. Endvidere skal forrentningsudvalget også undersøge mulighederne for at
samarbejde med Humbug om interne arrangementer for aktivister.

8. Sociale arrangementer for studenterpolitisk aktive på Arts
Artsrådet afsætter i budgettet for 2013 en større pulje til afholdelse af minimum et større socialt arrangement for fagråd og øvrige studenterpolitisk aktive Arts-studerende pr.
semester. Som minimum skal forretningsudvalget sørge for, at der bliver afhold en fest i
slutningen af hvert semester for alle fagudvalgsaktive og to mindre begivenheder løbet
af året for aktivister der har hjulpet til i artsrådets kampagner og udvalgsarbejde. Forretningsudvalget opfodres derudover til at afholde flere fester, foredrag, ekskursioner
eller andre aktiviteter for studenterpolitisk aktive studerende, som kan være med til at
gøre det sjovere at være aktiv og skabe kontakter og fællesskab på tværs af fag og uddannelse.

Bilag 7-9 Forretningsudvalget, Fællesrådet og kritiske revisorer
Artsrådets konstituerende møde, syvende februar totusindeogtretten
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 7b – Opstillinger til Artsrådets forretningsudvalg
Artsrådets konstituerende møde, syvende februar totusindeogtretten
Opstillinger til formand i Artsrådet
Andreas Birch Olsen:
Jeg hedder Andreas Birch Olsen. Jeg er 24 år gammel og læser filosofi som hovedfag og matematik
som tilvalg på 6. semester. Jeg stiller hermed op til formandsposten i Artsrådet.
Jeg har en bred erfaring indenfor studenterpolitik, som strækker sig ned til fagudvalgsplan og op til
SR. Jeg startede i filosofis fagudvalg og har været som suppleant både siddet til møder i det gamle
studienævn på Institut for Filosofi og Idéhistorie og Institut for Kultur og Samfund. I SR har jeg
båret mandat i fællesrådet og siddet i det politiske udvalg i et år. Derudover har jeg siddet i
Artrådets forrentningsudvalg det sidste år og havde forinden siddet et halvt år i HUMrådets
forrentningsudvalg.
Min tid som studenterpolitikker har især været tegnet af den faglige udviklingsproces. Derfor har en
stor del af arbejdet det sidste år beskæftiget sig med problemer omkring flytninger, administration
og studiemiljø. Det har betydet, at de studerende på Arts har oplevet at miste deres faglokaler,
mangle undervisningslokaler, dobbeltbookning af undervisning, manglende information omkring
eksamen, bureaukrati i forhold til rusintroduktion etc. Disse problemer bør ses som forringelser i
forhold til, hvad vi studerende havde tidligere. Derfor er det vigtig med et stærkt Artsråd, som kan
opfange og reagere på sådanne forringelser. Det betyder på den ene side, at fagudvalgene på Arts
skal styrkes og det skal sikres at der er studenterrepræsentanter ude på de enkelte uddannelser. På
den anden side truer den kommende SU-reform med at forringe de studerendes vilkår. Derfor er det
også vigtig at Artsrådet er aktive i SR’s arbejde på et højere plan, og at vi er synlige med vores
politik ikke kun på Arts men også i den generelle offentlighed.
Som formand vil jeg kæmpe for at binde disse to niveauer sammen, så Artsrådet bliver en endnu
stærkere organisation, og jeg håber, at I har tillid til at jeg kan løfte opgaven.
De bedste hilsner,
Andreas Birch Olsen

Bilag 7b – Opstillinger til Artsrådets forretningsudvalg
Artsrådets konstituerende møde, syvende februar totusindeogtretten
Opstillinger til næstformand i Artsrådet:
Lea Rosa Kvist:
Mit navn er Lea Rosa Kvist, og jeg læser Uddannelsesvidenskab på 6. semester, og er så småt gået
igang med til at skrive min bachelor. Til september begynder jeg på kandidaten i
Uddannelsesvidenskab.
Siden jeg startede på AU i sommeren 2010, har jeg været studenterpolitisk aktiv i institutrådet, De
studerendes råd (DSR), på IUP (Institut for uddannelse og pædagogik, det gamle DPU), og har i den
forbindelses siddet som formand i 1 1/2 år for DSR. Det var her igennem jeg blev gjort opmærksom
på, at de første spadestik var ved at blive taget, til det vi i dag kender som artsrådet. Jeg har lige
siden Artsrådets opstart siddet i forretningsudvalget, og føler at jeg stadig har mere at give af.
Derfor ønsker jeg at stille op til posten som næstformand for Artsrådet.
Artsrådet har siden sin begyndelse oplevet at flere og flere studerende er blevet interesserede i at
lave artsråds arbejde. Dette ses tydeligt når Artsrådet laver kampagner og valgkamp, ikke nok med
at antallet af aktivister er steget, så har kreativiteten og sejhedseffekten fået et gevaldigt løft. Dette
er noget Artsrådet forsat skal arbejde benhårdt med, flere aktivister, flere seje kampagner og ikke
mindst skabe mere opmærksomhed omkring Artsrådet.
Grundstenen i Artsrådet er fagudvalgene, og selvom at, man har set en fremgang i aktivister er der
stadig fagudvalg som skal opstartes, udvikles eller forbedres. Det er Artsrådets fornemmeste opgave
at bistå disse, i alt fra opstart, afholdelse af møder til hvad de enkelte fagudvalg kunne have brug for
hjælp til.
Kort opsummeret går jeg til valg på:
1. Forsat forbedring, udvikling og opstart af fagudvalg.
2. Øget synlighed af Artsrådet.
3. Forsættelse af seje kampagner.
Med håb om jeres tillid og opbakning stiller jeg op til posten som næstformand.
Har du spørgsmål til min opstilling eller til mig, skal du være velkommen til at kontakte mig på 28
89 11 50, learosa.kvist@gmail.com eller fang mig på facebook :)

Bilag 7b – Opstillinger til Artsrådets forretningsudvalg
Artsrådets konstituerende møde, syvende februar totusindeogtretten
Opstillinger til kasserer i Artsrådet:
Kirstine Pedersen:
Mit navn er Kirstine Pedersen, jeg er 23 år gammel og studerer klassisk arkæologi på ottende
semester, hvilket betyder at jeg lige i øjeblikket studerer antropologi på tilvalgsfag.
Jeg har det sidste års tid været meget aktiv i artsrådet, primært i kampagnearbejdet. Jeg har været
aktiv i forårskampagnen sidste forår, samt efterårskampagnen og valgkampen i efteråret. Jeg synes,
det har været utrolig spændende at lave studenterpolitik på Arts, især i disse tider, hvor flytninger
og omvæltninger har præget de studerendes hverdag. Tidligere har jeg også været meget aktiv i
fagudvalget på klassisk arkæologi, og jeg er lige blevet valgt til studienævnet på IKS, og det
arbejde glæder jeg mig rigtig meget til at komme igang med. Derfor har jeg også lyst til at stille op
til forretningsudvalget i Artsrådet, både fordi det vil give mig mulighed for at lave endnu mere
studenterpolitik, men også fordi det er en god mulighed for at få lov til at være med til at styrke og
udvikle de små fagudvalg og fagråd på arts, som jeg selv kommer fra. Jeg synes, det sidste års tid
som kampagneaktivist i artsrådet har givet mig en masse erfaring, og en plads i forretningsudvalget
vil kunne bygge videre på denne. Ydermere synes jeg, det vil være spændende at få lov til at arbejde
med styring og strukturering af økonomien i artsrådet.
Med venlig hilsen Kirstine Pedersen

Bilag 7b – Opstillinger til Artsrådets forretningsudvalg
Artsrådets konstituerende møde, syvende februar totusindeogtretten
Opstillinger til menigt forretningsudvalgsmedlem i Artsrådet:
Britt Seiding Pedersen:
Jeg blev i efteråret valgt ind, da der var en ledig plads, og har siden da været, hvad jeg selv vil
betegne som, en integreret del af Artsrådets forretningsudvalg.
Det sidste halve år har budt på masser af udfordringer, og jeg føler mig ikke klar til at ligge
arbejdet fra mig endnu.
På den baggrund, ønsker jeg at genopstille til Artsrådets forretningsudvalg.
Med venlig hilsen,
Britt, uddannnelsesvidenskab.

Bilag 7b – Opstillinger til Artsrådets forretningsudvalg
Artsrådets konstituerende møde, syvende februar totusindeogtretten
Lieve Vermulen:
Mit navn er Lieve, og jeg læser religionsvidenskab på 4. semester. Siden efteråret 2011 har jeg
været aktiv i fagrådet på religionsvidenskab – siden foråret 2012 som kasserer. Jeg tog til mit første
artsrådsmøde i foråret 2012, og har ikke kunnet slippe det siden. I foråret 2012 sad jeg i
kampagnegruppen for kampagnen ’’Det akademiske forår.’’ Jeg blev så glad for arbejdet, at jeg
siden har siddet i kampagnegruppen for både valgkampagnen og efterårskampagnen. Som sagt er
jeg også aktiv i mit eget fagudvalg, og sidder i religionsvidenskabs UFU – et arbejde jeg synes er
rigtig spændende! Man får en god mulighed for at snakke med sine medstuderende omkring sit fag
samt opbygge en god kontakt til de ansatte.
For mig er studiemiljøet og fagmiljøet rigtig vigtigt. Jeg har derfor været aktivt involveret i
flytningerne, dels når der skulle protesteres, fordi vi følte os overhørt, dels når de nye lokaler skulle
indrettes.
Jeg synes arbejdet med kampagnerne har været rigtig spændende. Det har været interessant og
hyggeligt at deltage i artsrådsmøderne – det har været en god mulighed for at lære andre at kende,
og få et indblik i, hvad der forgår på de andre studier på Arts. Jeg mener, at Artsrådet er et vigtigt
organ for de studerende på Arts, og jeg håber nu at kunne tage mit arbejde et niveau højere op ved
at være med til at skabe den gode kontakt til fagrådene og fortsat arbejde med nogle fede og
relevante kampagner samt støtte op om Artsrådets gode arbejde fortsat!
Med håb om jeres tillid og opbakning stiller jeg op til artsrådets forretningsudvalg!

Bilag 7b – Opstillinger til Artsrådets forretningsudvalg
Artsrådets konstituerende møde, syvende februar totusindeogtretten
Mathias Møller:
Jeg, Mathias Møller, opstiller hermed til Artsrådets forretningsudvalg. Jeg er 22 (om ikke så
længe 23) år og læser historie med tilvalgsfag i oldtidskundskab, hvor jeg er nået til mit 6. semester.
Jeg har siden min studiestart i 2010 været studenterpolitisk aktiv og var knap kommet igennem
rusugen, før jeg blev valgt som næstformand for historisk fagudvalg, derefter var jeg medlem af
Artsrådets forretningsudvalg i en kortere periode og er lige nu medlem af LUPUS og AUPUS
(politiske udvalg ved studenterrådet).
En af mine prioriteringer har været kampagnearbejde, og jeg har da også været med i alle af
Artsrådets kampagnegrupper med undtagelse af sidste valgkamp. Det vil derfor også være et
område, hvor jeg som forretningsudvalgsmedlem håber at gøre en forskel med mine erfaringer. For
med en ny, mere eller mindre, statisk kampagnegruppe vil der opstår nye muligheder, der skal
udnyttes, og nye problemer, der skal løses.
Artsrådet består af fagudvalgene – både formelt og reelt. Derfor er det en vigtigt prioritet for
forretningsudvalget at komme ud til fagudvalgene, både dem, der eksisterer i dag, og dem der
forhåbentlig eksisterer i morgen. Men fagudvalgene er jo mere end bare institutioner, der
samarbejder gennem Artsrådet – det er mennesker. Det er jer (os), der ligger tid og kræfter i at gøre
de studerendes tid på universitetet så god som mulig. Derfor er det også vigtigt, at jeres (vores) tid
som studenterpolitiske aktive bliver så god som muligt, gennem blandt andet spændende og
opkvalificerende møder og sociale arrangementer, der skaber samhørighed.
Med håb om jeres tillid og stemme,
Mathias
Spørgsmål modtages gerne på telefon: 26 78 64 76 eller e-mail: polse123@hotmail.dk (lige
meget om det handler om, hvad man laver i LUPUS eller min holdning til parataktiske
konjunktioner, svarer jeg gerne)

Bilag 7b – Opstillinger til Artsrådets forretningsudvalg
Artsrådets konstituerende møde, syvende februar totusindeogtretten
Peter Hauch Bergkvist:
Mit navn er Peter Heuch, jeg studerer italiensk på andet semester og har været studenterpolitisk
aktiv siden sidste efterår. I den tid har jeg, blandt andet, været med i bestyrelsesvalgkampen og
været med i delegationen til DSFs politikkonference i Aalborg.
Jeg sidder desuden i studienævnet på IÆK, hvilket jeg gerne vil koble med arbejde i FU.
Jeg holder meget af studenterpolitik, jeg synes artsrådet er en god organisation og vil derfor gerne
lægge en masse arbejde i FU.
Med håb om tillid
Peter Hauch
Spørgsmål modtages gerne på 28 29 66 36 eller peterbergqvistheuch@hotmail.com

