
	  

	  
	  
	  
Bilag	  6,1:	  Principbeslutning	  om	  Artsrådets	  mandatbærere	  
	  
På	  sidste	  formøde	  til	  det	  konstituerende	  fællesrådsmøde	  i	  Studenterrådet	  var	  der	  nogle	  
uklarheder	  i	  forhold	  til	  hvilken	  praksis	  vi	  i	  Artsrådet	  skal	  have	  i	  forhold	  til	  vores	  
mandatbærere	  i	  fællesrådsmøderne.	  Vi	  skal	  tage	  stilling	  til	  både	  retningslinjer	  for,	  
hvordan	  vi	  skal	  beslutte	  hvad	  vi	  stemmer	  til	  møderne,	  og	  til	  retningslinjer	  for,	  hvordan	  
vi	  udarbejder	  ændringsforslag	  til	  beslutninger,	  der	  skal	  tages	  på	  fællesrådsmødet.	  
	  
Forretningsudvalget	  forslår	  at	  Artsrådet	  først	  tager	  en	  afstemning	  om	  hvilke	  forslag	  til	  
principbeslutning	  rådet	  kan	  stå	  indenfor,	  og	  bagefter	  behandler	  eventuelle	  
ændringsforslag.	  Alle	  afstemning	  vil	  fungere	  ved	  simpelt	  flertal.	  Medmindre	  nogen	  
ønsker	  andet,	  vil	  afstemningerne	  være	  offentlige.	  
	  
Retningslinjer	  for	  hvordan	  mandatbærerne	  stemmer	  til	  
fællesrådsmødet	  
	  
1.	  forslag	  til	  principbeslutning	  
	  
Artsrådets	  13	  mandatbærere	  stemmer	  i	  udgangspunktet	  ud	  fra	  egen	  overbevisning.	  
Artsrådet	  kan	  pålægge	  mandatbærerne	  at	  stemme	  i	  overensstemmelse	  med	  
beslutninger	  taget	  på	  Artsrådsmødet.	  
Formøderne	  før	  fællesrådsmøderne	  bruges	  på	  afklaring	  og	  diskussion.	  Formøderne	  er	  
ikke	  et	  beslutningsdygtigt	  organ,	  men	  kan	  ved	  konsensus	  beslutte	  at	  stemme	  som	  blok	  
ved	  fællesrådsmøder.	  
	  
Motivation:	  Det	  er	  ikke	  fastsat	  i	  Artsrådet	  vedtægter,	  hvordan	  praksis	  er	  omkring	  
artsrådets	  13	  mandater	  i	  fællesrådet.	  Derfor	  ville	  det	  være	  fint	  at	  få	  diskuteret	  dette.	  
Forslaget	  her	  er	  et	  bud	  på	  hvordan	  praksis	  kunne	  være.	  
Forslaget	  om	  at	  ”fristille”	  mandatbærerne	  bunder	  i,	  at	  vi	  ikke	  nødvendigvis	  har	  samme	  
interesser	  på	  hele	  Arts	  –	  både	  som	  forskellige	  fag	  og	  slet	  og	  ret	  som	  forskellige	  
studerende.	  	  Denne	  diversitet	  må	  gerne	  afspejle	  sig	  i	  vores	  stemmer	  på	  fællesrådsmødet.	  
At	  stemme	  i	  blok	  for	  at	  stå	  stærkt,	  er	  kun	  i	  vores	  interesse,	  når	  det	  reelt	  er	  en	  sag,	  hvor	  vi	  
som	  Artsstuderende	  har	  en	  fælles	  interesse.	  Mandatbærerne	  sidder	  som	  repræsentanter	  
for	  Artsrådet	  og	  vi	  må	  derfor	  have	  tillid	  til	  at	  de	  på	  formøderne	  kan	  diskutere	  sig	  frem	  til	  
fælles	  fodslag	  i	  sager	  med	  arts-‐interesser.	  
Ydermere	  er	  det	  ærgerligt	  hvis	  Fællesrådsmødet	  mister	  sin	  betydning	  fordi	  
motivationer	  og	  kommentarer	  ikke	  kan	  tages	  i	  betragtning	  når	  der	  stemmes.	  	  
	  
Stiller:	  Laura	  Munk	  Pedersen	  og	  Helle	  Gregersen	  



	  

	  
	  
	  
2.	  forslag	  til	  principbeslutning	  
	  
Artsrådets	  mandatbærere	  stemmer	  i	  udgangspunktet	  altid	  i	  blok.	  Beslutningen	  om,	  hvad	  
man	  skal	  stemme	  tages	  på	  formødet,	  hvor	  alle	  mandatbærere	  har	  stemmeret.	  	  	  

	  
I	  tilfælde	  af	  uenigheder	  kan	  et	  flertal	  på	  2/3	  af	  stemmerne	  pålægge	  mindretallet	  deres	  
beslutning.	  Kan	  der	  ikke	  opnås	  et	  flertal	  på	  2/3-‐dele	  fritstilles	  mandatbærerne	  
	  
Tidspunkt	  og	  sted	  for	  formødet	  offentliggøres	  af	  forretningsudvalget	  altid	  senest	  1	  uge	  
før	  Fællesrådsmødet,	  og	  alle	  Artsrådsmedlemmer	  har	  ret	  til	  at	  møde	  op	  på	  mødet	  med	  
taleret.	  
	  
Hvis	  en	  mandatbærer	  mener,	  at	  der	  på	  selve	  fællesrådsmødet	  fremkommer	  oplysninger,	  
der	  ændrer	  grundlaget	  for	  den	  vedtagne	  beslutning,	  skal	  vedkommende	  bede	  dirigenten	  
for	  mødet	  om	  en	  pause	  i	  mødet,	  hvor	  beslutningen	  genovervejes	  sammen	  med	  de	  øvrige	  
mandatbærer.	  	  
	  
Motivation:	  Artsrådet	  er	  dannet,	  fordi	  vi	  på	  Ars	  har	  en	  masse	  fælles	  interesser	  i	  kraft	  af,	  
at	  vi	  befinder	  os	  på	  det	  samme	  fakultet	  med	  den	  samme	  ledelse,	  den	  samme	  økonomiske	  
ramme	  og	  en	  langt	  række	  fællestræk	  i	  vores	  uddannelser.	  Det	  er	  afgørende,	  at	  vi	  så	  vidt	  
som	  overhovedet	  muligt	  finder	  fælles	  fodslag	  om	  en	  politik	  og	  samtidig	  støtter	  hinanden	  
i	  vores	  kampe	  for	  at	  få	  maksimal	  indflydelse.	  På	  samme	  måde	  er	  det	  vigtigt,	  at	  vi	  finder	  
en	  fælles	  linje	  i	  Fællesrådet,	  og	  bruger	  vores	  mandater	  til	  at	  få	  maksimal	  indflydelse	  på	  
studenterrådets	  overordnede	  politik.	  Dette	  sikres	  bedst	  ved,	  at	  vi	  stemmer	  i	  blok.	  Det	  er	  
samtidig	  det	  mest	  demokratiske,	  da	  mandatbærerne	  er	  valgt	  af	  Artsrådet	  og	  således	  skal	  
repræsentere	  hele	  Artsrådet	  og	  ikke	  kun	  deres	  egen	  holdning.	  
	  
Stiller:	  Artsrådets	  forretningsudvalg	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  
Der	  er	  stillet	  følgende	  ændringsforslag	  til	  2.	  forslag	  til	  principbeslutning:	  
	  
Ændringsforslag	  1	  
	  
Sætningen:	  
’I	  tilfælde	  af	  uenigheder	  kan	  et	  flertal	  på	  2/3	  af	  stemmerne	  pålægge	  mindretallet	  deres	  
beslutning.	  Kan	  der	  ikke	  opnås	  et	  flertal	  på	  2/3-‐dele	  fritstilles	  mandatbærerne’	  
	  
Ændres	  til	  
	  
’I	  tilfælde	  af	  uenigheder	  kan	  et	  flertal	  på	  2/3	  af	  stemmerne	  pålægge	  mindretallet	  ikke	  at	  
stemme	  imod	  flertallet.	  Dog	  kan	  den	  enkelte	  mandatbærer	  vælge	  at	  stemme	  blankt.	  
Kan	  der	  ikke	  opnås	  et	  flertal	  på	  2/3-‐dele	  fritstilles	  mandatbærerne	  
	  
Motivation:	  I	  tilfælde	  vores	  eget	  forslag	  ikke	  går	  igennem,	  ønsker	  vi	  at	  sikre	  at	  den	  
enkelte	  mandatbærer	  ikke	  af	  formødet	  kan	  pålægges	  flertallets	  beslutninger.	  Vi	  mener	  
ikke	  at	  formødet	  skal	  være	  et	  beslutningsdygtigt	  organ,	  og	  derfor	  bør	  den	  enkelte	  i	  det	  
mindste	  kunne	  stemme	  blankt,	  når	  ikke	  imod	  flertallet.	  
	  
Stiller:	  Laura	  Munk	  Pedersen	  og	  Helle	  Gregersen	  
	  
Retningslinjer	  for	  hvordan	  vi	  udarbejder	  ændringsforslag	  til	  
beslutninger,	  der	  skal	  tages	  på	  fællesrådsmødet	  
	  
1.	  forslag	  –	  stillet	  af	  Artsrådets	  forretningsudvalg	  
Artsrådets	  ændringsforslag	  til	  beslutninger,	  der	  skal	  tages	  på	  det	  kommende	  
fællesrådsmøde	  udarbejdes	  af	  medlemmer	  af	  forretningsudvalget	  og	  øvrige	  
interesserede	  på	  et	  møde,	  der	  offentliggøres	  for	  resten	  af	  Artsrådet	  senest	  3	  før	  det	  
finder	  sted.	  Alle	  Artsrådsmedlemmer	  har	  ret	  til	  at	  møde	  op	  til	  disse	  møder	  og	  deltage	  i	  
udarbejdelsen.	  	  
De	  afsendte	  ændringsforslag	  skal	  godkendes	  af	  mandatbærerne	  til	  formødet	  med	  2/3-‐
deles	  flertal,	  ellers	  skal	  de	  trækkes	  tilbage.	  	  
	  
Motivation:	  For	  at	  Artsrådet	  har	  mulighed	  for	  at	  sende	  ændringsforslag	  til	  fællesrådets	  
uden	  at	  skulle	  binde	  sig	  til	  at	  holde	  Artsrådsmøder	  umiddelbart	  inden	  fællesrådsmøder,	  
er	  det	  nødvendigt,	  at	  forretningsudvalget	  har	  mulighed	  for	  at	  udarbejde	  forslag	  på	  vegne	  
af	  Artsrådet.	  Det	  er	  dog	  samtidig	  vigtigt,	  at	  der	  er	  bred	  opbakning	  til	  forslagene,	  hvorfor	  
alle	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  udformningen	  ligesom	  mandabæreren	  skal	  
godkende	  forslagene.	  	  
	  
Stiller:	  Forretningsudvalget	  


