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21 september  2011  kl. 18.00 
Artsrådsmøde 
 
Referent: Rasmus Markussen 
  

REFERAT 

 
1. Formalia (5 min) 

Navnerunde – tilstedeværende ved mødets start: 
Andreas (filosofi), Peter (filosofi), Maja (filosofi), Rasmus (idéhisto-
rie), Niels (historie), Andreas (filosofi), Simon (teologi), Jens (teolo-
gi) Brit (DPU), Christoffer (DPU), Eva (DPU), Lea (DPU), Søren 
(DPU), Sune (Klassisk Arkæologi), Viktor (musik), Sarah (oplevel-
sesøkonomi), Maja (idéhistorie), Mathias (historie), Martin (histo-
rie), Simone (idéhistorie), Øjvind (idéhistorie) Helene (engelsk), 
Mette (engelsk), Kristian (engelsk), Charlotte (engelsk), Katrine (fi-
losofi), Rikke (spansk), Anne (fil), Andreas (musik), Anders (histo-
rie), Sally (historie), Helle (historie), Liv, (historie), Karina (DPU), 
Kristina (DPU), Jeppe (DPU), Bo (historie/religionsvidenskab), Ja-
con (idéhistorie), Simon (idéhitorie)  
 
Ud fra navnerunden kan det konstateres, at det gamle HUMråd er i 
quorum og således er beslutningsdygtigt til at ændre vedtægterne. 
 
Godkendelse af dagsorden: Ingen kommentarer. Dagordenen god-
kendes 

 
Godkendelse af referat fra HUMrådsmødet d. 16. juni (Bilag 1): Der 
står, at Liv vil være ping-pong pige. Det passer IKKE. Men hun vil 
måske gerne leje en 

 
Valg af ordstyrer:  Maja (filosofi) er valgt 
 
Valg af referent: Rasmus (idéhistorie)  er valgt 
 
 
2. Artsrådet, hvad er det? (40 min) 
 
Artsrådets placering i Aarhus Universitets struktur: Rasmus laver 
en præsentation med powerpointshow, hvor Artsrådets placering 
som fakultetsorgan begrundes, og hvor det forsøges at blive gjort 
klart, hvorfor det giver mening at have et fakultetsorgan. 
 
Præsentation af de gamle råd og forventninger til det nye: 
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HUMrådet 

- Har  lagt et stort arbejde i at holde kontakt m. fagudvalg, og 
har forsøgt at køre kampagner for at starte nye fagudvalg 
op med stærkt svingenge succes. 

- Har brugt rigtig lang tid på at forsøgt at repræsentere de 
studerende i den faglige udviklingsproces. 

- Har haft et forretningsudvalg, som har stået for den daglige 
drift, varetaget kontakten med dekanatet, forberedt møder 
stået for kampagner mv..  

 
DSR på DPU  

- Anden organisation, pga. deling i Aarhus og København 
(Emdrup)  

- Har forsøgt at etablere et socialt miljø for de studerende i 
Århus, da der ikke rigtig har været noget før og forsøgt at 
opbygge det ikke-eksisterende studiemiljø. Forsøger f.eks. 
at få et sted, hvor man kan holde fredagsbar.  

- DSR vil fortsætte som institutråd i den nye struktur og vil 
fortsat spille en central rolle som ’fagråd’ pga. uddannel-
sesstrukturen på DPU med kun 1 bacheloruddannelse, og 
pga. placeringen i Århus og København.  

- Har en bestyrelsen på 8 medlemmer, som fordeles ml. År-
hus og København 

 
Det gamle teologiske fakultet 

- Har ikke før haft et overordnet fakultetsorgan, men 2 fag-
udvalg, hhv. teologisk fagudvalg og religionsvidenskabeligt 
fagudvalg.  Begge disse organer vil fortsat eksistere i den 
nye struktur. 

- Begge fagråd hår brugt den seneste tid på at have fokus på 
faglig udviklingsproces og de konsekvenser det får for de 
studerende 

 
 
3. Fagudvalgsrunde (15 min) 
 
Filosofisk fagudvalg: Har endnu ikke holdt møde i semestret, men 
det sker lige om lidt. Har søgt penge i studiemiljøpuljen til et in-
struktorforløb, der skal samle op på læsegruppernes arbejde. 
  
Historie: Har fået 30.000 til instruktorundervisning. Man har holdt 
første møde og skal snart have generalforsamling. I forbindelse med 
folketingsvalget blev der holdt valgaften  med tusindevis af menne-
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sker - og DR update kom!. Dekanatet har flyttet alle sekretærer væk 
fra historie, så alle er forvirrede og ingen kan svare på noget, f.eks. 
hvor kandidaterne skal aflevere deres speciale til oktober. 
 
Engelsk: Har også fået penge til et instruktorforløb. Har fået SO-
SUernes gamle fredagsbar. Man vil forsøger at lave det til et socialt 
rum, der også kan bruges på andre tidspunkter end fredag efter-
middag. 
 
Spansk (og brasiliansk). Har ikke haft møde endnu og man har 
endnu ikke set noget til brasiliansk. Generelt kæmper kan for at op-
retholde og skabe et godt fagudvalg. 
 
Musik: Har ikke lavet noget endnu eller haft et rigtigt møde, og 
kæmper endnu med vedtægter og med i det hele taget at finde ud af, 
hvad man skal lave som fagudvalg. 
 
Klassisk Arkæologi: Er ved at lægge fagudvalg sammen med klassisk 
filologi. Man kæmper med at være underlagt 3 forskellige studie-
nævn. Man har en plads i flytteudvalget og holder øje med de æn-
dringer der sker. 
 
DSR: Arbejder med at få fredagsbar, studiepladser og læsepladser 
på Trøjborg, som ikke har nogle af disse faciliteter. Man har fået at 
vide, at man ikke skulle søge penge i  studiemiljøpuljen, men nu ser 
det ikke ud til, at der er penge. Der er blevet holdt møde med insti-
tutlederen omkring bl.a. lokaler. 
 
Teolrådet: Har haft lille møde, hvor der blev diskuteret kandidatud-
dannelse. Man vil ikke akkreditere dem fordi der er for mange valg-
fag. Der arbejdes også på at opretholde fagbladet ’figenbladet’ som 
er truet af lukning –dette skal arbejdes på sammen med religion, og 
Artsrådet.  
 
Religionsvidenskab: Havde 20-30 deltagere til første møde. Kæm-
per med at få studieordninger lavet inden den nye studienævns-
struktur. Er ved at starte valgkamp op. 
 
4. Behandling af forslag til vedtægtsændringer (Bilag 2) 

(20 min.) 

Der skal ændres i institutterne, fordi de referer til et fakultet, som 
ikke eksistere og de er derfor reelt set ikke gyldige. Når de bliver la-
vet om, inkluderer det flere fag end før og det skal der tages hensyn 
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til i statutten. Stututædringerne er udarbejdet af medlemmer af det 
gamle HUMråd, Teolrådet, Religionsvidenskabeligt fagudvalg og 
DSR. Da det er de gamle HUMrådsvedtægter der ændres er det kun 
de gamle humaniora-fag der kan stemme, og således tages alle be-
slutninger ved konsensus blandt alle tilstedeværende, således at der 
undgås afstemning. 
 
 
Statutændring nr. 1  
1,1 
Hver gang der står HUMrådet ændres det til Artsrådet og hver gang 
der står Det Humanistiske Fakultet ændres det til Arts Fakultetet.  
HUMrådsmøde ændres til Artsrådsmøde osv. 
 
Der er ikke noget der ikke aktivt kan bakke op om statutændring 1,1, 
som derfor er vedtaget  
 
1, 2. ’Det Humanistiske Fakultet laves om til Arts-fakultetet’ 
 
Ændringsforslag 1: I stedet for Arts-fakultetet skrives det officielle 
danske navn. FU undersøger det og skriver den officielle betegnelse 
ind i statutten. 
 
Der er ingen der ikke aktivt kan bakke op statutændring 1,2 med 
ændringsforslag 1, som derfor er vedtaget 
 
Statutændring nr. 2 
 
Hele Institut for Uddannelse og Pædagogik betragtes som ét fag og 
får 1 mandat pr. 400 påbegyndt studerende i stedet for 200 som re-
sten af Arts. 
Motivationen for dette er, at Institut for Uddannelse og Pædagogik 
kun har én bacheloruddannelse, men alt i alt studerende nok til at 
give 22 mandater efter de for resten af fakultetet gældende regler, 
hvilket vil give uforholdsmæssig stor magt til DSR (De Studerendes 
Råd på DPU).  
 
Der er ikke nogen der ikke kan bakke op om statutændringen, som 
derfor er vedtaget 
 
Statutændringer nr. 3 
 
Det skrives ind, at der ved tidspres kan dispenseres fra regelen om, 
at arbejdsgrupper kun kan nedsættes på Artsrådsmøder.  
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Motivationen for dette er, at regelen i enkelte tilfælde svækker Arts-
rådets muligheder for at arbejde ved f.eks. meget korte høringspro-
cesser. 
 
Ændringsforslag 1: X-mødet i § 12, stk. 3 ændres til Artsrådsmødet 
 
Ændringsforslag 2 : Det tilføjes til §12 stk. 3 at ’Nedsættelsen af det-
te ad-hoc-udvalg godkendes på følgende Artsrådsmøde’  Således 
sikres det, at der er mulighed for at diskutere FU’s beslutninger og 
vurderinger. 
 
Der er ikke nogen der ikke aktivt kan bakke om statutændringen 
med ændringsforslagene, som derfor er vedtaget 
 
Statutændring nr. 4 
I §	  2, stk. 2 er indsættes et  ’forskelligt’ efter på.  
 
Dette gør sætningen pænere og forpligter Artsrådet til at arbejde 
med forskellige fag og ikke kun et. 
 
Der er ikke nogen, der ikke aktivt kan bakke op om statutændrin-
gen, som derfor er vedtaget. 
 
Statutændring nr.  5 
Antallet af ’menige’ medlemmer i FU ændres fra 2 til 4, således at 
der i alt kan være 7 i forretningsudvalget.  
Således kan Artsrådet arbejde bredere, og der kan komme flere 
medlemmer således at man kan omfavne en større faglig spredning. 
 
Ændringsforslag 1. Der tilføjes sætningen. ’Det tilstræbes, at der er 
faglig spredning i forretningsudvalget’ 
 
Det er ikke nogen der ikke aktivt kan bakke op om statutændringen 
og ændringsforslaget, som derfor er vedtaget 
 
Statutændring nr.  6 
Der indsættes et nyt kapitel (11) hver der indskrives procedurer for 
opløsning af Artsrådet. Artrådet kan opløses, hvis opløsningen ved-
tages på to på hinanden følgende møder med minimum 2/3-deles 
flertal med minimum 3 ugers mellemrum. 
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Ændringsforslag 1: Det undersøges, om opløsning er det ’normale’ 
ord at bruge i statutsprog. Hvis der kan findes et andet ord, indsæt-
tes det i stedet . 
 
Ændringsforslag 2: Der indsættes et ’økonomisk’ inden overskud og 
tilføjes et ’og ejendele’ efter overskud. Således gøres det klart hvad 
der menes med overskud.  
 
Der er ikke nogen der ikke aktivt kan bakke op om statutændringen 
inklusiv ændringsforslag, som derfor er vedtaget. 
 
Pause med aftensmad på Artsrådets regning (30 min) 
 
5. Brainstorm i og nedsættelse af arbejdsgrupper (60 

min) 
 
Universitetsvalgkamp i november (Bilag 3) 
Politik  

- Studiemiljø i forbindelse implementeringen af Den Fagli-
ge Udviklingsproces, f.eks. flytningen af historie og andre 
fag, de manglende sociale rum på Trøjborg, for få pladser 
til forelæsninger, for få grupperum, centralisering af ad-
ministrationen mm. 

- Studenterindflydelse efter og i den faglige udviklkings-
proces både de konkrete ændringer og forringelser i stu-
dienævn og uddannelsesfagudvalg og de overordnede li-
nier, f.eks. eksternt flertal i bestyrrelsen 

- Mere undervisning og længere semestre. Dette gælder 
dog kun for nogle områder af Arts 

- Forsøge at koble de nære problemer til de oveordnede 
strukturelle problemer 

 
Metoder og strategi 

- Vi skal passe på ikke bare at komme med en masse ’nør-
det’ information og ’vi mener’ til folk, der ikke er engage-
ret i studenterpolitik. Vi skal forsøge også at fokusere på, 
at folk skal komme med deres problemer til os, og se os 
(og det at stemme på os) som en løsning på problemerne 

- Fokus på DPU – rigtig mange potentielle stemmer! 
- Det kan være en rigtig god idé at køre en kampagne inden 

valgkampen går i gang, således at vi ikke først skal til at 
forklare hvem vi er og hvad vi står for når valgkampen går 
i gang 
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- Aktiviteter: Valgdebatter, valgboder, valgcafeer både før 
og under valget, sofaer i kantinen, valgsang, valgvideo 

 
 
 
Visioner for Artsrådet og Artsrådsmøder samt handleplan 
for efteråret (Bilag 4) 
 
Artsrådet skal være: 

- Vi skal være et organ, der rent faktisk kan flytte med nog-
le ting 

- Vi skal være resultatorienterede og kommunikere resulta-
terne 

- Vi skal lave andet end møder  
- Vi skal være aktive i stedet for kun reaktive 
- Der skal altid være arbejdsgrupper kørende, sådan at der 

er flere end ’nørderne’ der kan være med 
- Vi skal gribe det momentum der er lige nu, hvor alle ople-

ver problemer - f.eks. holde et stort brokkemøde, hvor vi 
bl.a. kan få fat i en masse medier! 

- Vil skal tage fagblade der lukker op 
- Vi skal bruge facebook skal udnyttes mere – hver fagud-

valg skal have en gruppe, der linker til Artsrådets gruppe 
og aktiviteter – kommunikation begge veje 

 
Fest/event i efteråret (Bilag 5) 
 
2 væsentlige ting at gære – til hver af tingene nedsættes en arbejds-
gruppe 

- Holde et ’ryste-samme-arrangement for studenterpolitike-
re på Arts: 
o Fællesspisning  
o At kombinere møder med noget socialt – f.eks. en helt 

dag, hvor der er møder, oplægsholdere osv. og slutte af 
med fest 

- Holde et arrangement for studerende og derved sprede 
Artsrådets navn og eksistens 
o Kunne f.eks. være en fest for alle sturende på Arts i 

Stakladen arrangere i  samarbejde med HUMbug 
o Til festen kunne man profilere Artsrådet med flyers, 

plakater, stempler, T-shirts, tatoveringer, hatte med 
delfiner, bandet skal spille vores valgsang!, politiske 
budskaber 
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o Arts = kunst: Man kunne få fagene til at male et bille-
de af deres fag 

o iPod-battle ml. fag: Der skal inddrages så mange stu-
derende som muligt 

 
 

Kontakt til fagudvalg (Bilag 6) 
 
FU’s kontakt til fagudvalg 

- God idé hvis medlemmerne af FU får uddelegeret fag som 
man er ansvarlige for at have kontakt til og som er kon-
taktperson for faget. Kontaktpersonen kan evt. tage ud til 
fagudvalgsmøder og være ’flue på væggen’, holde oplæg, og 
svare på spørgsmål angående fagudvalget 

- FU, kan have et skema/oversigt, så vi ved, hvad der sker på 
de enkelte fag, så man kan koncentrere sig om de fag der 
ikke kører så godt 

 
Hvordan skal FU hjælpe med at starte nye fagudvalg. 

- Man kunne lave en brugerguide for hvordan man starter et 
nyt fagudvalg – noget der specifikt henvender sig til nye 
fagudvalg 

- Årligt opstartsmøde, hvor et FUmedlem kommer ud og for-
tæller om sig selv og Artsrådet 

 
Nedsættelse af grupper 
 
Valgkamp (ca. 4 møder inden valget og aktiviteter i forbindelse med 
valg):  
Simon (teologi), Simon (idéhistorie), Jeppe (DSR), Anders (histo-
rie)/en anden fra historie, Mathias (historie), Anne (filosofi), Maja 
(idéhistorie), Andreas (musik), Bo (religionsvidenskab) 
 
Visioner (både visionspapir og brokkemøde – 2 møder + hjælp til 
arrangementer) 
Sune (klassisk arkæologi), Lea (DSR), Karina (DSR), Britt (DSR), 
Jacob (idéhistorie), Mathia (historie)/en anden fra historie, Simon 
(teologi) 
 
Arrangement for studenterpolitikere (2-3 møder i Septem-
ber/oktober - arrangement i slut-oktober, start november) 
Andreas (musik), Mette (engelsk), Lea (DSR), Anders (historie), 
Britt (DSR)  
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Arts-fest for alle studerende 
Eva (DSR), Karina (DSR), Jeppe (DSR) Anders (historie), Andreas 
(musik) 
 
 
 
6. Eventuelt (5 min) 
Mødedatoer for Artsrådet i efteråret: 

11. Oktober kl. 18  
3. November 
28. November 

 
Studenterrådet 

- SR holder introseminar d. 29/9  kl. 17-20. Til seminaret 
kan nye studenterpolitisk aktive blive introduceret for stu-
denterpolitik. Arrangementet afsluttes med pizza og øl 

- Hyttetur for fagudvalg 7-10-9-10 2011! Tilmelding sker til 
Heidi Klokker på klokker@sr.au.dk. Der vil være masser af 
oplæg, teambuilding og ryste-sammen-aktiviteter. Turen 
koster kun 50 kroner! 

- Der er et nyt høringssvar om institutstruktur med svarfrist 
29-9. Det er nogle vigtige ændringer, så det ville være godt 
hvis så mange som muligt får svaret!  

 
Nye medlemmer i FU. 
Der er snart 4 ledige pladser i FU, som skal udfyldes. Indtil næste 
Artsrådsmøde er man velkommen til at dukke på til FUmøder og 
finde ud af, hvad det er for noget og ved næste artsrådsmøde vil der 
så være indsupplering. Følgende personer er interesserede i at 
komme til FUmøder:  
Martin (historie), Mathias (historie), Karina (DPU), Jens (teologi) 
 
Alle er velkomne – for mere info skriv til:  
artsraadet@gmail.com  
 
Næste FUmøde er onsdag d. 28 kl. 15.15 
 


