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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	  

	  

FU	  internt	  
FU	  mødes	  en	  gang	  hver	  uge	  for	  at	  koordinere	  arbejdet	  internt.	  Da	  det	  kun	  er	  kassereren,	  der	  har	  en	  fastlagt	  
rolle,	  aftales	  arbejdsopgaverne	  og	  deres	  fordeling	  internt	  i	  FU,	  og	  man	  kan	  derfor	  som	  medlem	  have	  en	  stor	  
grad	  af	  fleksibilitet.	  Det	  gælder	  både	  typen	  af	  arbejde	  og	  byrden	  periodemæssigt.	  

	  
At	  være	  medlem	  
Der	  er	  ikke	  andet	  krav	  for	  at	  blive	  valgt	  til	  medlem	  af	  FU	  end	  at	  være	  Arts-‐studerende	  –	  udover	  at	  blive	  
valgt	  ind.	  Det	  er	  derfor	  også	  hensigtsmæssigt	  at	  forberede	  ca.	  2	  minutters	  tale	  til	  det	  konstituerende	  møde,	  
hvis	  man	  ønskes	  at	  stille	  op.	  

Som	  medlem	  modtager	  man	  vederlag.	  Man	  får	  for	  16	  timer	  i	  10	  måneder	  med	  et	  lønniveau	  nogenlunde	  
svarende	  til	  en	  normal	  studentermedhjælpers.	  Dog	  kommer	  man	  nok	  periodemæssigt	  til	  at	  skulle	  bruge	  
væsentlig	  længere	  tid,	  end	  man	  bliver	  belønnet.	  Hvis	  der	  skulle	  være	  spørgsmål	  vedrørende	  andre	  forhold	  
vedrørende	  medlemskab	  af	  FU,	  kontakt	  et	  nuværende	  medlem	  eller	  skriv	  til	  artsraadet@gmail.com	  


