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25. september, kl. 17.15-20.10 
Bygning 1485, lokale 123 (Den Nye Nobelsalen) 
  

REFERAT 

1. Formalia (10 min.) 
1.1 Godkendelse af dagsorden  
Forretningsudvalget bemærker, at tidsplanen går til 20.10. Desuden foreslår 
FU et kort punkt angående fællesrådet efter indsuppleringsvalget. Ændrin-
gerne er godkendt.  
 
1.2 Godkendelse af referat fra artsrådsmødet 1. juni (bilag 1,2) 
Det bemærkes, at det udleverede referat på mødet er det forkerte. Det rigtige 
referat er dog sendt ud pr. mail.  Det er godkendt 
 
1.3 Valg af ordstyrer 
Andreas er valgt 
 
1.4 Valg af referent 
Simon Jylov er valgt  
 
1.5 Valg af valgtilforordnede 
Laura og Lea er valgt 
 
1.6 Navnerunde 
Peter Andreas Bergqvist Heuch (Italiensk), Simon Felding (idéhistorie), Si-
mon Chievitz (idehistorie), Felicia Jafari Østerlund (dramaturgi), Rikke 
Skjoldborg Rode (religionsvidenskab) , Petra Toft Nielsen (religionsviden-
skab), Mathias Møller (historie), Sara Hark (klassisk arkæologi), Sara Neder-
gaard (Klassik arkæologi), Kristine Pedersen (klassisk filologi), Janni Frede-
riksen (idéhistorie), Marie Sørensen (religionsvidenskab, Lieve Vermeulen 
(religionsvidenskab), Dorthe Effersøe (religionsvidenskab), Lasse Kvist (en-
gelsk), Jennette Hamer (spansk), Lukas Hohwü (spansk), Laura Munk Peder-
sen (historie), Louise Bøgh (historie) Andrea Zielinski (antropologi), Line Ve-
stergaard (antropologi), Helena Larsen (engelsk), Toke Christensen (fransk), 
Henrik Dahlin (teologi), Rasmus Markussen (idehistorie), Søren Holmgaard 
(uddannelsesvidenskab), Britt Seiding (uddannelsesvidenskab), Lea Rosa 
Kvist (uddannelsesvidenskab), Fie Thorup (uddannelsesvidenskab), Asger 
Emborg (uddannelsesvidenskab), Andres Birch Olsen (filosofi), Andreas 
Hermansen (musikvidenskab) 
 
 
 
 



  
  

           

Side2/6  

  

  
  

2. Fremlæggelse af halvårsregnskab (10 min – jf. bilag 2) 
Da den valgte kasserer Christian Gosvig er gået ud af FU, er det formanden 
Rasmus, der fremlægger halvårsregnskabet. Fremlæggelse af halvårsregnska-
bet sker efter ønske fra det konstituerende møde.  
Det er brugt mindre på løn end det, der er regnet med, og dermed ser det ud 
til, at der er midler til overs på posten - der har heller ikke været uforudsete 
udgifter, som der var sidste år. 
I forhold til rejseaktiviteter er der ikke brugt så meget, som man kunne ønske, 
men der er planlagt flere rejer, blandt andet til Emdrup.  
I forhold til udgifter til lokale er der kun brugt midler på en ny kaffemaskine. 
Der er dog planlagt visse indkøb til indretning af Artsrådets nye lokale. 
Aktivitetsposten er der ind til videre ikke brugt ret meget af, men FU har taget 
det til efterretning og er i gang med at planlægge flere aktiviteter. Desuden er 
der planlagt fagudvalgsdage og i forhold til valget kommer der også aktivite-
ter. 
I forhold til kampagne-posten er der brugt meget i foråret, og dermed er der 
ikke så meget til efteråret, men da der er sat midler af til valgkampagnen er 
det ikke utænkeligt, at der vil være overlap.  
På diverse posten er der brugt penge til en gave til SR, da de havde jubilæum.  
 
Konklusionen er, at der er brugt færre midler end hvad der er budgetteret til, 
og derfor skal der i efteråret bruges flere midler på aktiviteter, da de penge vi 
ikke bruges sendes retur til dekanatet og ikke kan bruges næste år. 
 
3. De kritiske revisorers bemærkninger (10 min.) 
De kritiske revisorer (KR) påpeger den lave rejseaktivitet, samt at der er ble-
vet brugt meget få midler på aktiviteter. Desuden foreslås det at foredrags-
holdere udefra afregnes fra aktivitetsposten i stedet for fra transportposten. 
Visse små ændringer har KR påpeget over for FU og de punkter er taget til ef-
terretning.  
Man kan få tilsendt et mere udførligt regnskab end det udsendte, hvis man 
ønsker det – man skal blot kontakte forretningsudvalget 
 
4. Ændring i sammensætningen i Forretningsudvalget (5. min – 

se bilag 4) 
Da kasseren er trådt ud af FU kan FU ifølge Artsrådes vedtægter organisere 
sig internt anderledes, men en sådan beslutning skal godkendes på et arts-
rådsmøde. FU foreslår, at Andres Birch Olsen overtager posten som kasserer 
fra Christian Gosvig.  
 
Det er enstemmigt vedtaget at Andrea overtager kassererposten. 
 
5. Indsupplering i Forretningsudvalget (15 min. – se bilag 5) 
Der er to kandidater opstillede til posten. De opstillede er Sara Hark fra klas-
sisk arkæologi og Britt Seiding fra uddannelsesvidenskab. Der afholdes hem-
melig skriftlig afstemning.  
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Resultat: Der er afgivet 24 stemmer og Britt er den valgte og er nyt medlem af 
FU. 
 
Efter afstemningen om indsuppleing bliver der sendt en liste rundt, hvor der 
er mulighed for at skrive sig på som suppleant ti at være mandatbærer for 
Artsrådets i Studenterrådets fællesråd 
 
6. Orientering om den landspolitiske situation: SU og finanslov 

(10 min.) 
Præsenteret af Simon Chievitz fra SR 
 
Fra SR's side ser man den nye finanslov som relativ positiv. Man frygtede at 
de puljer, som er med til at finansierer mange projekter og en forhøjelse af 
den laveste taxametersats, ville bortfalde fra 2013 - men der ser ud til at disse 
midler opretholdes. Desværre bliver der igen i år skåret 2 % på alle taxamet-
rene, hvilket betyder, at der igen i år bliver færre penge pr. studerende. Rege-
ringens fremlæggelse af finansloven som en uddannelsesfinanslov er derfor 
meget overdreven. Der er taget initiativ til et stormøde om finansloven i sam-
arbejde med blandt andet gymnasieeleverne og dele af fagbevægelsen - folde-
re omsendt.  
Der er desuden arrangeret et debatmøde mellem Uddannelsesministeren, Be-
styrelsesformanden for AU og DSF formanden Torben Holm. 
Man har i SR overvejet, hvordan man skal forholde sig til dagpengesystemets 
nuværende situation og har i LUPUS vedtaget en politik på området. 
 
 
7. Oplæg og beslutning af efterårskampagne (20 min.)  
 
Præsenteret af Mathias Møller (historie).  
Oplægget kan modtages på mail hvis man ønsker en mere udførlig oversigt.  
 
Der har været afholdt halvandet møde, hvor man har snakket emne, overord-
nede rammer og om hvad man skal lave i efteråret. Overskriften for kampag-
nen i efteråret er "plads til alle på Arts" og fokus vil blive bedre undervis-
ningsmiljø på arts, blandt andet ved hjælp af en undervisningsmiljø strategi 
på fakultets/universitetsniveau og en bedre undervisningsmiljølov på lands-
plan. Der er udarbejdet målsætninger, en strategi for den videre proces samt 
en plan for konkrete tiltag.  
Der er udarbejdet et forslag til en konkurrence under overskriften "Jagten på 
det dårlige undervisningsmiljø" Der er desuden lavet en tidsplan for hvornår 
de forskellige tiltag skal føres ud i praksis.  
 
Det bemærkes, at hvis man skal benytte sig af virale medier, er det vigtigt at 
det der bredes ud også er af en god kvalitet. 
Man bør undersøge om det ’hvid zone’ gjorde kan bruges her i den forbindel-
se.  
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Man påtænker en todelt ’æggestruktur’ m. en fast kampagnegruppe og en 
gruppe mere løst tilknyttede aktivister. Blommen er den faste kampagne-
gruppe der er tovholdere på kampagnen. Hviden er dem der er aktivister. 
 
Kampagnens emne og den overordnede handlingsplan er vedtaget. 
 
Pause (25 min.) 
 
8. Workshops (30 min. – se bilag 8) 
Workshop 1 (Rasmus): Hvordan hænger AU sammen og hvad betyder de 
mange forkortelser. 
 
Workshop 2(Lea): Efterårskampagne 
Opsamling på brainstorm: Lave videoboks, ud og møde de studerende, være 
synlige, lave underskriftindsamlinger, facebook kampagner, spiselige kam-
pagne, tilgængelighed og synlighed, flashmobs, flere virale elementer, ikke 
kun negativt men også fokus på de positive ting, jagten på det dårligste un-
dervisningsmiljø og jagten på det bedste miljø, bruge andre ord end strategi 
Det kommenteres, at det er godt med en positiv indgangsvinkel.  
 
Workshop 3 (Simon) Fagudvalg -  hvad er godt i fagudvalg og hvad fungere? 
Hvordan får man nye rekrutteret? 
Opsamling på diskussion:  Religionsvidenskab havde klaret sig rigtig godt ved 
at markere sig igennem rusugen og blive set. De overfyldte ikke folk med in-
formation, men gav noget let og godt, så folk blev opmærksomme. Derefter 
kunne man give mere information omkring arbejde og huske at fokusere på 
den sociale dimension af at være i fagudvalg. Den bedste måde at rekruttere 
nye på er at lave en plan i maj for, hvad man skal gøre når der starter nogle 
nye studerende. Dette gælder også ift. udveksling. Man bør tage ind i sine 
overvejelser,  hvad der virkede på ens egen årgang og lignende. Man fasthol-
der folk ved at uddele opgaver gerne sammen med mere erfarne studenterpo-
litikkere og ved at sørge for, at der er socialt sammenhold o.l. Man skal huske, 
at fagudvalgene gerne må kontakte Artsrådet for at få hjælp eller for at spare 
omkring sit fagudvalg. Rasmus fra FU bemærker, at man kan søge penge hos 
SR, hvor man kan få penge fra aktivitetspuljen. Man skal bare sende en be-
skrivelse af sit projekt og et overordnet budgetudkast. 
 
 
9. Fagudvalgsrunde (25 min.) 
Italiensk: Der har ikke været så meget aktivitet, da det skulle startes op fra 
bunden. Man er i gang med at formulere kritik af flytningerne. 
Idehistorie: Arbejder på at lave en fagkritik-dag, hvor  blandt andet studie-
ordningen diskuteres. Påtænker at arrangere faglig weekend, men midlerne er 
ikke store. Har haft første møde - mange nye folk! Har desuden oplevet store 
problemer ved flytningen og mangler lokaler. 
Dramaturgi: Intet nyt. 
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Historie: Ingen møder endnu, men muligvis snart en generalforsamling. 
Rusugen er gået godt.  
Klassiske studier: Har haft første møde, har fået en kaffestue og har ople-
vet pladsproblemer. Rusugen var generelt en succes og snart er der rusweek-
end. Man har desuden igen fået et præsensbibliotek. Man har fået dispensati-
on til først at aflevere bachelor projektet til januar.  
Religionsvidenskab: Mange nye medlemmer på det første møde. Man er 
officielt flyttet, men mange timer ligger i de gamle bygninger på Tåsingegade. 
Der er lokaleproblemer - ved de store sprogfag er lokalerne for små og ved de 
små er de for store! Man har desuden fået den gamle nobelsal sammen med 
teologi og skal til at indrette den. Nogle seje studerende har opstarter den 
tværfaglige foredragsforeningen ILD - inspirer, lær og del.  
Engelsk: Har ikke haft første møde, men har snart generalforsamling. Arbej-
der på at forbedre kommunikationen mellem de danske og de engelske stude-
rende. Har fået nyt fagudvalgslokale og skal til at arbejde med det. 
Spansk: Har fået ny formand (Lukas). Har stadig lokale problemer, men har 
fået et lokale de dog skal dele med en del andre. Har snakket om eksamens 
datoer. Skal ud at have fat i brasiliansk fagudvalg. Har haft en god rusuge - 
der har dog været problemer med tilvalg, da det viste sig at tutorerne skulle 
ordne det uden at de vidste det. Har desuden haft kulturaftner, som har noget 
at gøre med spansk kultur. 
Musikvidenskab: Har ligget i dvale, men det skal i gang - herunder med et 
projekt, der skal sætte gang i kasernen. Har modtaget klager fra studerende 
som undrer sig over deres undervisningsplanlægning. Man har desuden loka-
le problemer. 
Antropologi: Har haft en god rusuge og fået nye fagråds medlemmer. Man 
deltager aktivt i de råd og udvalg, som man kan.  Skulle have været flyttet, 
men det sker først til jul.  
Fransk: Har haft to møder og har fået valgt formand. Forbereder sig på ar-
bejdet med de andre sprogfag.  Har fået en ny med i fagudvalget. Har haft en 
god rusuge og har været heldige i forhold til lokaleflytninger. Skal have tema-
uge - kommer fra VIP'erne. 
Uddannelsesvidenskab: Har fået bygget om, kæmper for flere læsepladser 
og har været ude i rusugen.  
Filosofi: Der sker ikke så meget da der ikke er ret mange i fagudvalget. Man 
har oplevet problemer med lokaler. 
Teologi: Har haft første møde, men har ikke mange aktive. Skal til at arran-
gere faglig dag. Har fået nobelsalen som studenterlokale sammen med religi-
onsvidenskab. Har ikke undervisning i deres nye lokaler.  
 
10. Nyt fra (10 min.) 
Forretningsudvalget 

• Har kontaktet ledelsen i forhold til cykelproblemet i nobelparken 

• Arbejder på minimumstime tal, som AU nu har lovet.  

• Arbejder stadig med fredagsbarerne – generelt har man fået 
mange af de ønsker fredagsbarerne havde igennem både ift. loka-
ler og i forhold til regler og retningslinjer. 
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Vigtige datoer! 

• Næste Artsrådsmøde bliver den 30/10 

• Sidste møde i semesteret bliver er fredag den 30/11 hvor der også 
er julefrokost. 

• Artsblad dag 4/9 kl. 09.00 

• D. 15/11 er der Studienævns- og UFU seminar.  
 
Akademisk råd 
Intet nyt 
 
Studenterrådet 
 Vigtige datoer 

• 26/9 Debatarrangement med uddannelsesministeren, bestyrel-
sesformanden på AU og DSF’s formand. 

• 26/9 Introseminar – bl.a. m. oplæg omkring SR og et historisk 
oplæg.  

• 27/9 Uddannelsesstormøde med deltagelse af hele elev- og stu-
denterbevægelsen i Aarhus, samt med oplæg om den generelle 
uddannelses situation. 

• 5-7 /9 Fagrådshyttetur! 

• 9-11/11 Politik konference i Ålborg – det bliver stort og Artsrådet 
skal være rigtig godt repræsenterede!  

 
Andre – inden andre meddelelser 
 
 

11. Evt. (5 min.)  
Der spørges ind til valgprocedure for valg til institutfora. Forretningsudvalget 
tager det op overfor dekanatet og prøver at få lavet en valgprocedure, der 
stemmer overens med de nuværende medlemmers ønsker.   
 

Mødeevaluering udenfor referat 

 
 


