Konstituerende møde 2012
Ordinært Medicinerrådsmøde
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Nina
Referent: Sanne
2. Godkendelse af referat og dagsorden
3. Oplæg v. Kirsten Brusgård om valg af studerende til institutfora
AU har fået nye vedtægter, og der er ytret ønske om en fælles løsning på
Health
Formål med institutfora er at sikre ideudvikling, kvalitet, gennemsigtighed
– skabe et forum hvor der drøftes akademiske spørgsmål om hvilken
retning instituttet skal bevæge sig. Institutfora er ikke bestemmende.
Meninger:
Fire valg om året er for mange, der er i forvejen ringe opbakning omkring
valg blandt de medicinstuderende.

Vil være mest fordelagtigt at gå via MR. Medicinstudiet bliver
repræsenteret bredt i MR. Udvælgelsen kan foregå via fredsvalg hvor MR
finder repræsentanter. Det behøver ikke være en fra MR som sidder i
institutforum, men denne vælges af MR. Alle interesserede skal bedømmes
på lige fod.
Dog er det en stor fordel hvis repræsentanten er med i MR idet det er
vigtigt med tilbagemelding til MR.
Kirsten Brusgård har noteret forslag og nu afventes høringssvar
4. Omlægning af aktier og obligationer
MR har udfyldt en investeringsprofil, som er et krav når man har
værdipapirer i banken.
Lav risiko og en tidshorisont på 5 år.
Banken anbefaler: Omlæg obligationer med en lang løbetid til
obligationer med en kortere løbetid fordi renten er lav nu og vil stige på et
tidspunkt og så vil der tabes på de lange danske obligationer, hvor der
ellers er tjent penge. Aktier i Nordea skal sælges og investeres i
investeringsforeningen Handelsinvest for at få bredere markedsaktier og
mindre risiko.
Spørgsmål:
Hvad skal pengene bruges til? Skal pengene absolut bruges?
Der skal være mulighed for at trække pengene ud om kortere tid end 5 år,
investeringsprofilen passer således at dette kan lade sig gøre.
Beslutning:
Risiko og tidshorisont forbliver som det står og bankens anbefalinger
følges.
5.

Præsentation af Studenterrådet

Oplæg v. Heidi fra Studenterrådet.

Studenterrådet er de studerendes interesseorganisation – fører
studenterrådspolitik, forsamling af fagråd, der indkaldes til fællesråds
møder.
Fællesrådsmøde: 18. september.
6.

Evt.

Opfølgning på projekt ’Lighed i Transportudgifter’ (Rikke og Nina sidder i
udvalget). Der skal være transportlighed for alle studerende i klinik.
Problem: man skal være SU berettiget for at få uddannelseskort som giver
rabat på transport. Universitetet refunderer kun beløb man ville have
brugt hvis man har et uddannelseskort. Dette er besluttet af ministeriet.
Medicin er det eneste studie der får tilskud til transport.
Beløb til at kompensere udgifterne er fundet, men administrativ proces
mangler – besværligt at kigge på den enkelte studerende, men villigheden
er der og MR skal nu sørge for der sker noget.
7. Præsentation af udvalg og Valg
Herunder valg til udvalg:
Forretningsudvalget (FU)
Varmestueudvalget
PRIT
Faglig dag
Årets underviser
Festudvalget
National Medicinerråd
FAMU-udvalg
Studenterrådet
Biblioteksudvalget
Legatudvalget

til Medicinerrådet

Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
Stud.med.sam.
Ad hoc udvalg vedr. ombygning af anatomibygningen. Inviteres til at kigge på
tegninger, gerne studerende som har brugt bygningen
Kort præsentation af udvalg. Hvert udvalg skal have en tovholder. Der bliver
en midlertidig tovholder og på første møde i udvalget besluttes hvem der skal
være den endelige tovholder.
Valg til Studienævnet og Akademisk råd foretages i november og man starter i
februar, hvor man sidder i udvalget i et år.
Valg
- Medicinerrådet: 29 personer til mødet, 33 stiller op i alt – Henrik, Sara og
Ane er suppleanter.
- FU: Agnes, Anna, Morten, Khoa og Sidsel
- VU: Agnes, Anna, Heidi, Morten, Sara, Anders, Jonas, Ane, Marie, Lasse og
Martin
- PRIT: Nina, Morten, Agnes, Ellen, Kira, Anne Dorte
- Faglig Dag: Kathrine, Johanna og Eirild
- Årets Underviser: Kathrine og Eirild
- Festudvalget: Sara, Søren, Anders, Rikke og Martin
- Det nationale medicinerråd: Nina, Søren C., Jonas, Rikke og Bjørn
- FAMU-udvalg: Nina
- Studenterrådet (3 pladser + 1 suppleant): Jonatan, Rikke, Christian og Khoa
- Biblioteksudvalget: Kim, Søren, Søren C., Jonatan, Jonas, Lasse
- Legatudvalget: 2 pladser. Kampvalg: Lise og Alexander er valgt ind

- Uddannelsespolitisk Udvalg: 3 pladser. Kampvalg: Bjørn, Marie, Khoa er
valgt ind
- Stud.med.sam: Johanna, Eirild og Ellen

- Ad hoc udvalg: Agnes og Eirild. Kan der sidde flere? Nina følger op på dette.
8. Fælles spisning

