11. oktober 2011 kl. 18.00
Nobelsalen, bygning 1451, lokale 120
Artsrådsmøde

1.

Dato: 11. oktober 2011
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REFERAT

Formalia (5 min)

Navnerunde:
Peter filosofi, Sune kl. Ark., Maja filosofi, Helle tysk, Britt PDU, Lea DPU, Søren DPU, Line historie, Lene historie, Liv historie, Helle historie, Laura historie, Anne Katrine, historie, Nicki historie, Carina DPU, Mathias historie, Sally,
historie, Benjamin historie, Andreas musik, Anne filosofi, Troels engelsk,
Mette ensgelsk, Simon teo, Kristian teo, Jens teo, Andreas filosofi, Rasmus
idehistorie, Christian filosofi.
à Vi er i kvorum
1.1
1.2
1.3
1.4

Godkendelse af dagsorden - godkendt
Godkendelse af referat fra sidste Artsrådsmøde (Bilag 1) - godkendt
Valg af ordstyrer - Peter
Valg af referent - Maja

2.

Anden behandling af forslag til vedtægtsændringer (Bilag 2)
(15 min)

Andreas gennemgår statut-ændringerne
Statutændring 1
Rettelse: Tilpasses og Artsrådets
Vedtaget enstemmigt
Statutændring 2
Vedtaget enstemmigt
Statutændring 3
Rettelse: sådanne
Vedtaget enstemmigt

Tlf.: 53640286
E-mail:
artsraadet@gmail.com
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Statutændring 4
Vedtaget enstemmigt
Statutændring 5
Rettelse: Forretningsudvalget
Vedtaget enstemmigt
Statutændring 6
Vedtaget enstemmigt
Dette betyder, at der nu eksisterer et Artsråd på Aarhus Universitet!
Højlydt applaus.
3. Nyt fra arbejdsgrupperne (35 min)
Man kan altid melde sig til grupperne ved at skrive en mail til artsraadet@gmail.com
3.1 Nyt fra brokkemøde/visions-gruppen
Peter og Britt fortæller. Gruppen har haft et kort møde. Brokkemødet bliver
torsdag d. 24. November – hvis der kan findes et stort nok lokale.
Der skal brokkes fra alle fag om flytninger og ændringer i forbindelse med
implementeringen af ”faglig udviklingsproces”.
Det kan også være brok over manglende studenterstyrede lokaler.
Det er fri brok – men konstruktiv kritik.
Artsrådet kan dog ikke love at løse alle problemerne.
Simon Teologi + Liv
3.2 Nyt fra fest-grupperne
Lea vil gerne tale med dem fra gruppen, der skal arrangere den interne studenterpolitik dag og fest i pausen under mødet.
3.3 Nyt fra valgkampsgruppen
Benjamin er spidskandidat til Aarhus universitets bestyrelse for studenterrådet. Der er to pladser til studerende i bestyrelsen.
Han læse historie og har læst litteraturhistorie og har læst lidt på statskundskab.
Man kan invitere Benjamin ud til et fagudvalgsmøde – så kan man sige til
ham, hvad han skal mene i valgkampen og han kan fortælle om valget og hvad
han står for.
Man kan like Benjamin på: Facebook.com/stembenjamin
Valgkampsgruppen:
Temaer: Indflydelse på egen hverdag
- Ingen forringelse pga flytninger
- Plads til alle i forelæsningslokalet
- Altid et grupperum ledigt – flere grupperum og læsepladser
- Studenterstyrede rum til alle
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- Tilstrækkelig undervisning
Det sidste punkt er udtryk for, at vi er en del af studenterrådet og danske studerendes fællesråd og herigennem kæmper vi for mere undervisning.
Derudover bruger Aarhus Universitet mange penge på administration – nogle
af disse kunne måske gå til undervisning i stedet.
Overordnet slogan: Stem Artsrådet fordi du kender din hverdag bedre end
rektor!
Artsrådet bakker op om, at valgkampsgruppen arbejder videre med temaer og
slogans.
Præ-kampagne:
- Formål: Synlighed til Artsrådet overfor studerende, indsamling af oplysninger, optakt til valgkamp, Synliggørelse af problemer overfor ledelse og pressen, Opreklamering af brokkemøde og fest.
Det er vigtigt, at folk ved hvad Artsrådet er inden valget starter.
- Struktur: Oprettelse af udendørs grupperum/forelæsningslokaler/læsesale
Benjamin vil også lave præ-kampagne og blandt andet gå rundt og snakke
med folk i kantinerne.
Budget for valgkampen – se bilag
I alt 9277 kr.
Valgkampsgruppen holder møde på torsdag kl. 18 hos Anne – alle er velkomne.
Valg: 29. november til 2. december.
3.4 Nyt om kommunikation mellem fagudvalg og Artsråd
Andreas fortæller om det nye ”kontaktsystem” til at skabe bedre kontakt mellem fagudvalgene og Artsrådet.
Forhåbentlig kan der skabes en tovejskommunikation, sådan det ikke kun er
forretningsudvalget i Artsrådet, som skriver mails til fagudvalgene, men fagudvalget skal også føle at de kan komme til orde og sætte ting på dagsordenen
i Artsrådet.
Løsning: Der oprettes en kontaktperson for hvert fagudvalg og hvert forretningsudvalg får et antal fagudvalg, som han/hun er ansvarlig for at holde kontakt til.
De første projekter:
- Fagnære blade – opgørelse af hvor mange der eksisterer af dem.
- Flytning og nye placeringer – hvor skal folk flytte hen
- Gøre opmærksom på Artsrådets eksistens
Pause (10 min)
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4.

Indsupplering til Forretningsudvalget for Artsrådet (15 min) 4
ledige pladser.
Peter og Rasmus fortæller om forretningsudvalget.
Forretningsudvalget er de folk i Artsrådet som varetager alt det praktiske i
Artsrådet.
Hvert medlem bliver kontaktperson for 5 fagudvalg på Arts
Tovholder på arbejdsgrupper nedsat i Artsrådet
Deltagelse til møder med dekanatet
Skrivning af høringssvar
Presse-arbejde.
Arbejdspresset kan varieres efter hvor travlt man har. Man arbejder omkring
20 timer om måneden.
Hvert medlem får løn for ca 13 timer om måneden.
Til februar-marts har vi konstituerende møde i Artsrådet – derfor er posterne
kun indtil
Næstformand opstillere:
- Sune: klassisk arkæologi
Sune er enstemmigt valgt
3 menige poster opstillere:
- Lea uddannelsesvidenskab, DPU
- Mathias historie
- Jens teologi
Lea, Mathias og Jens tre er valgt enstemmigt.
5. Fagudvalgsrunde (20 min)
- Klassisk arkæologi, Sune: er i gang med at lægge fagudvalget sammen med
filologerne
Vil skrive klage over HUMfag og koordineringen heraf
- Tysk, Helle: mister grupperum i forbindelse med flytning og er sure over
det. Prøver at få flere medlemmer i fagudvalget, som lige nu er 4 faste medlemmer.
- DSR, Lea: Har fået lovning på at få fredagsbar og prøver stadig at få grupperum og
- Historie, Laura: Bøvler med flytning og at sekretærerne er flyttet.
- Musik, Andreas: Prøver stadig at starte fagudvalg op. Har fået kontakt til
Dramaturgi, som de er i UFU med.
- Filosofi, Anne: Har holdt to møder og forsøgt at få nye med. Har fået penge
til studiemiljø-projekt og har ansat 3 studiegruppevejledere/mentorer. Planlægning af julefrokost.
- Engelsk, Troels: Vil forsøge at lave fælles lokale for alle sprogfagene efter
flytningen. Indsamler erfaringer fra HUMfag
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- Teologi, Jens: Planlægger faglig dag og har nedsat et udvalg, der skal arrangere det – tema: kirkepolitik og adskillelse af kirke og stat. Vil indføre morgensang på teologi. Rådet har fået flere medlemmer.
- Idehistorie, Rasmus: Har også sat gang i mentorordning ligesom filosofi –
10 mentorer der skal holde 5 workshops for de nye studerende. Holder konstituerende møde på fredag. Skal planlægge faglig weekend – som skal foregå i
foråret sammen med undervisere.
- HUMbug: festudvalg for alle på Arts. Har holdt generalforsamling og valgt
ny bestyrelse.
Holder opstartsfest d. 29. oktober sammen med ØF i økonomis lokaler.
Skal arrangere fest sammen med os i Artsrådet til februar.
6. Nyt fra…
6.1 Forretningsudvalget
Rasmus der er kasserer fortæller om budget
Vi har fået ekstra budget til efteråret 2011 fordi vi starter nyt organ.
- HUMrådets budget overgår til Artsrådet og herudover har vi fået tildelt
34.000 kr ekstra til brug i efteråret.
Til næste møde vil kasseren fortælle om budgettet for resten af året – hvor
mange penge har vi tilbage.
Dekan-møde:
Forretningsudvalget har været til møde med prodekan Marianne Ping Huang.
Her blev det klart at dekanatet ikke ville finansiere trykningen af fagnære blade. Men det bliver formentlig op til institutlederne, om de vil støtte bladene.
Så vi skal lave en opgørelse over hvor mange blade der findes og hvordan de
finansieres.
6.2 Studenterrådet (SR)
Nyt styrelsesmedlem i Studenterrådet – Jakob fra litteraturhistorie/idehistorie som tidligere har været formand for HUMrådet.
SR har afholdt hyttetur.
Der arbejdes med at lave nye statutter.
Valgkampsmøde kl. 16 på torsdag på studenterrådet.
7. Eventuelt (10 min)
- Valg i november – man skal til at tænke over, hvem der vil stille op til Uddannelsesfagudvalg og studienævn.
- Der skal vælges kandidater til Akademisk råd på næste Artsrådsmøde –
tænk over, om I kunne tænke Jer at stille op til det. Skriv gerne til artsraadet@gmail.com med spørgsmål eller andet.
- Julefrokost bliver mandag d. 28. november
- Britt ligger studenterpolitik-merchandice til folk der gerne vil have det.
Næste Artsrådsmøde er torsdag d. 3. november kl. 18.00
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8.

Mødeevaluering (10 min) – udenfor referat

Aftensmad på Artsrådets regning

