
 

 

Bilag 4 

Ændring i sammensætningen af Forretningsudvalget 
 

I Henhold til Artsrådets vedtægter kan forretningsudvalget anmode Artsrådet om tilladelse til at ændre i 

Forretningsudvalgets sammensætning: 

”§ 18 Til ændringer i Forretningsudvalgets sammensætning, bortset fra formandsposten, kræves 

Artsrådets forudgående godkendelse.” 

 

I henhold til dette anmoder Forretningsudvalget Artsrådet tilladelse til følgende: 

At Andreas Birch Olsen, som lige nu er menigt medlem af forretningsudvalget, kan tiltræde som kasserer 

for Artsrådet. Dette sker som følge af, at Christian Gosvig træder tilbage fra posten og ud af 

Forretningsudvalget. 

 

Bilag 5 

Indsupplering i Forretningsudvalget 
 

Alt efter om ”Ændring i sammensætningen af forretningsudvalget” bliver godkendt eller ej, vil der være 

indsupplering i forretningsudvalget, enten til kassererposten eller til en af de menige pladser. Skulle 

valget medføre evt. andre konsekvensvalg vil de ligeledes blive taget med det samme. 

Vi opfordrer alle, der gerne vil stille op til at sende en skriftlig ansøgning til artsraadet@gmail.com 

senest tirsdag d. 18. september. Skriftlige ansøgninger, som vi har modtaget vil blive sendt ud til resten 

af Artsrådet onsdag d. 19. september. Det kan dog også lade sig gøre at stille op til selve mødet uden 

skriftlig opstilling.  

 

Bilag 8 

Workshops 
 

Efterårskampagnen 2012 

I denne workshop vil vi forsætte på arbejdet med at idéudvikle og arbejde videre på efterårskampagnen. 

Kampagnens overordnede tema og strategi vil blive fremlagt på mødet af kampagnegruppen og muligvis 

vedtaget af Artsrådet. 

 

Hvordan får man nye med i fagudvalget? 

Hvert år er det en stor udfordring at få så mange nye russere med i fagudvalget som muligt, men hvilke 

metoder har vist sig effektive for forskellige fagudvalg og hvordan fastholder man folk i fagudvalgene? 

Kan Artsrådet gøre noget for at hjælpe? 

Dette er spørgsmålene vi vil behandle i denne erfaringsudvekslende workshop. 

 

Hvordan hænger AU sammen? 

Dette er workshoppen til alle dem der gerne vil vide mere om AU’s opbygning og vil komme ind på både 

VIP, TAP og Studenter bureaukrati og organisationer. Workshoppen vil bestå af et oplæg med mulighed 

for efterfølgende spørgsmål og evt. diskussion. 


