
Bilag 6.1 

 

Indsupplering til forrentningsudvalg i Artsrådet 

 

I forbindelse med, at Lea Rosa Kvist og Britt Seiding træder ud af Artsrådets forrentningsudvalg, 

vil der være to tomme pladser i forrentningsudvalget frem til næste konstituerende møde. Da Lea 

besad næstformandsposten, indstiller forretningsudvalget til en ændring af den interne 

sammensætning, således at Lieve Vermeulen går fra menigt medlem til næstformand. Denne 

indstilling skal selvfølgelig godkendes på Artsrådsmødet d. 23-05-2013. 

For så vidt at indstillingen bliver godkendt på mødet, vil der være indsupplering til to menige 

pladser i Artsrådets forretningsudvalg. Nedenfor er der en beskrivelse af forretningsudvalget 

arbejde. Hvis man er interesseret i at stille op på mødet, må man meget gerne (men det er ikke 

påkrævet) sende sin opstilling til Artsrådets forretningsudvalg senest mandag d. 20., så har vi 

mulighed for at sende dem ud og vedlægge dem som bilag til selve mødet. 

Hvis man har nogle spørgsmål eller lignende, er alle mere end velkommen til at kontakte 

forretningsudvalget: artsraadet@gmail.com eller på telefon: 51230233. 

 

Artsrådets forretningsudvalg  

 

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). I dette tilfælde er der 

kun tale om et halvt år frem til næste konstituerende møde. 

 

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 
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• 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 


