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1. juni kl. 16.15-19.00
Bygning 1441, lokale 010 (Tåsingegade 3) - Artsrådsmøde
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DAGSORDEN

Formalia (10 min.)

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

1.2

Godkendelse af referat fra rådsmødet 29. marts (Bilag 1,2)
Referat godkendt, bortset fra at:
Under punkt 2 står der at oplægsholderen bliver oplyst senere – her bør
naturligvis stå, at oplægget er ved Peter Lodberg

1.3

Valg af ordstyrer
Andreas valgt som ordstyrer

1.4

Valg af referent
Sune valgt som referent

1.5

Navnerunde
Lea fra Udannelsesvidenskab, Laura fra Historie, Helle fra Historie,
Anders fra historie, Mathias fra historie, Toke fra fransk, Lasse fra
engelsk, Bo fra historie, Maren fra klassisk, Jeanette fra Spansk, Dorte
fra religionsvidenskab, Lieve fra religionsvidenskab, Marie fra religionsvidenskab, Britt fra uddannelsesvidenskab, Søren fra uddannelsesvidenskab, Sune fra asiatisk, Andreas fra asiatisk, Mads fra asiatisk, Simon fra idehistorie, Jakob fra idehistorie, Helena fra engelsk,
Sara fra engelsk, Anna fra engelsk, Rasmus fra idehistorie, Peter fra
filosofi, Sune fra klassisk arkæologi og Andreas fra filosofi.

2.

Gruppe diskussion omkring APU politikpapirerne og skrivegrupper (bilag 2,1 a og bilag 2,1 b) (30 min.)

Pause (10 min)
Inden pausens afslutning skal ændringsforslag være ordstyreren i hænde
3.

Oplæg ved Jakob Ruggaard om 2020-planen og nedskæringer
på SU og uddannelse (30 min.)

4.

Kampagnegruppen (10 min.)
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Ca. 200 Postkort og i alt ca. 2000 underskrifter, for fredagsbarer og studenterstyrede rum.
Generelt godt arbejde fra kampagne gruppen.
Fredagsbar processen er stadig i gang - noget steder er der problemer, blandt
andet på historie - Ledelsen er opmærksom på problemet.
Historie er lovet hjælp fra de andre fredagsbarer og Artsrådet, hvis det ikke
lykkes dem selv at få en aftale om en fredagsbar .
Arbejdet med fredagsbarer forsætter og artsrådet holdes opdateret.
Kampagne gruppen mødes igen i næste semester for at udarbejde et udkast til
et emne og en overordnet strategi for efterårskampagnen. Udkastet præsenteres og vedtages eventuelt på første artsrådsmøde i det nye semester. Den nye
gruppe består af:
Mathias fra historie, Toke fra fransk , Andreas fra Japanstudier, Helena fra
engelsk, Anna fra engelsk og Lieve fra religionsvidenskab.
5.

Fagudvalgsrunde og fremtidsperspektiver (20 min.)

Engelsk:
Har ikke noget fagudvalgslokale, men har fået hjælp af nogle VIPere.
Beholder deres fredagsbar.
Arbejder for bedre integration af udvekslingsstuderende.
Arbejder med rusintro for kadidater.
Flytter lige om lidt/er i gang.
Asien:
Flytter igen, men ved ikke om de får deres eget rum – der arbejdes på en løsning.
Religions videnskab:
Er i gang med at flytte.
Boykotter flytteudvalget da man ikke føler, at man bliver hørt alligevel.
Rod med eksaminer, som ligger oven i hinanden.
Spansk:
Laver evaluering af eksaminer.
Klassisk:
Får mange henvendelser om rod med eksamen.
Historie:
Kæmper for deres fredagsbar, men ved intet på nuværende tidspunkt.
Skal måske ligge sammen med ASB - forventer afklaring inden sommerferien.
IUP:
Fået ny bestyrelse.
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Institutfora kommet i gang.
Har fået en mindre lounge.
Forsøger at starte et fodboldhold for de studerende.
Fransk:
Forsøger at få eget studenterstyrede rum.
Fokus på den kommende rus-uge.
Filosofi:
Arbejder på rus-uge sammen med idehistorie.
Godt samarbejde med idehistorie.
Skal ikke flytte.
Idehistorie:
Simon deltager ikke så meget i fagrådsarbejde.
Institutfora opstartet
Fælles bar med Filosofi
Får nye møbler
Pause (5 min)
6.

Plenumdiskussion og behandling af ændringsforslag og politikpapirerne (20 min.)

Se vedlagt dokumenter for ændringsforslag
Styrk kernefaglighed på Arts!:
Ændringsforslag 1 vedtaget enstemmigt
Ændringsforslag 2 vedtaget
Ændringsforslag 3 vedtaget
Ændringsforslag 4 vedtaget enstemmigt
Ændringsforslag 5 vedtaget
Ændringsforslag 6 vedtaget
Ændringsforslag 7 vedtaget
Ændringsforslag 8 vedtaget enstemmigt
Ændringsforslag 9 vedtaget
Ændringsforslag 10 vedtaget enstemmigt
Ændringsforslag 11 Vedtaget
Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 11 Vedtaget
Ændringsforslag 2 til ændringsforslag 11 (vores egen identitet til fagidentitet)
vedtaget enstemmigt
Papiret vedtaget enstemmigt
Økonomi og uddannelseskvalitet på Arts:
Ændringsforslag 1 - Vedtaget enstemmigt
Papiret vedtaget enstemmigt
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7.

Beslutning om artsrådet vil deltagelse i og støtte til Aarhus
Pride (bilag 7,1) (10 min.)
Vedtaget efter en længere diskussion
8. Meddelelser (10 min.)
8.1 Forretningsudvalget
Fredagsbarsgruppen: Artsrådet er med i fredagsbarsgruppen - der er blandt
andet problemer med at dekanatet vil have historie og studenterlauget til at
dele lokale og at studenterhus vil have en eksklusionsaftale.
Nobelgruppen: Det bliver til en permanent brugergruppe, og der optaget nye
efter sommerferien
Artsbladet: Forretningsudvalget søger DM’s politiske udvalg om støtte til tryk
af blad samt ansættelse af en redaktør
8.2 Akademisk Råd
Næste møde den 8. Juni, kommer til at handle om budget og finanslov 2013
8.3 Institutfora
Alle 3 fora er blevet konstituerede.
8.4 Studenterrådet
Møde i international gruppe (5. Juni)
Aarhus Pride (9. Juni)
Stormøde for elev- og studenterbevægelsen samt fagbevægelsen i Århus. Før
stormødet er der et møde/oplæg om ungdomsarbejdsløshed i Spanien (14.
Juni)
SR’s sommerfest (28. Juni)
8.5
9.

Andre
Evt. (5 min.)

10. Mødeevaluering udenfor referat (5 min.)
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