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12. februar 2015 kl. 17.15 
Bygning 1485, Nobelsalen 
 

DAGSORDEN 

1. Formalia (15 min. 17.15-17.30) 
1.1 Godkendelse af dagsorden 
1.2 Godkendelse af referat fra Artsrådsmødet d. 5.dec.2014 (bilag 1) 
1.3 Valg af ordstyrer 
1.4 Valg af referent  
1.5 Valg af valgtilsynsforordnede 
1.6 Godkendelse af mandatfordeling (bilag 2) 
1.7 Navnerunde 

 
2. Det afgående Forretningsudvalg aflægger årsberetning (20 

min. 17.30-17.50) 

 
3. Den afgående kasserer fremlægger årsregnskab og 

kommende budget (bilag 3a og 3b) (20 min. 17.50-18.10) 
 

4. De kritiske revisorer fremlægger deres bemærkninger til 
årsregnskabet (10 min. 18.10-18.20) 

 

5. Præsentation af arbejdsplan 2015 (bilag 4) (15 min. 18.20-
18.35) 
 

6. Pause med mad (25 min. 18.35-19.00) 

 
7. Vedtagelse af arbejdsplan for Artsrådet indtil næste 

ordinære konstituerende Artsrådsmøde (10 min. 19.00-19.10) 
 

 

8. Valg af formand, næstformand, kasserer samt op til fire 
yderlige medlemmer af forretningsudvalget (bilag 6) (30 min. 
19.10-19.40)  

 

9. Valg af repræsentant til Studenterrådets Fællesråd (bilag 7) 
(15 min. 19.40-19.55) 
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10. Vedtægtsændringer (bilag 5) (15 min. 19.55 -20.10) 
 
Pause (10 min. 20.10-20.20) 

 
11. Valg af 2 kritiske revisorer (bilag 8) (5 min. 20.20-20.25) 
 

12. Valg til kampagnegruppe (10 min. 20.25-20.35) 

 
13. Fagudvalgsrunde (20 min. 20.35-20.55) 

 
14. Offentliggørelse af valgresultater (5 min. 20.55-21-00) 

 
15. Meddelelser (10 min. 21.00-21.10) 
15.1 Forretningsudvalget 
15.2 Akademisk Råd 
15.3 Institutfora 
15.4 Studenterrådet 
15.5 Andre 
 

16. Evt. (5 min. 21.10-21.15) 
- Mødeevaluering udenfor referat 



 

 
 

 
5. December 2014 16.15    REFERAT 

1485 - 542 

 

 

1. Formalia (10 min.) 

1.1 Godkendelse af dagsorden 

OK 
 

1.2 Godkendelse af referat fra rådsmødet 24.sep. (bilag 1) 

OK 
 

1.3 Valg af ordstyrer 

Jeppe Kaas valgt. 
 

1.4 Valg af referent 

Niels Christian valgt. 
 

1.5 Navnerunde 

Jeppe (Religionsvidenskab), Kirstine (Klassisk Arkæologi), Sune (Klassisk 
Arkæologi), Sissel (Uddannelsesvidenskab), Laura (Historie), Andreas (Historie), 
Gunver (Historie), Thomas (Historie), Heidi (Statskundskab), Andreas (Filosofi), 
Pernille (Filosofi), Søren (Lingvistik), Kirstina (Klassisk Arkæologi), Lieve 
(Religionsvidenskab), Allan (Erhversøkonomi) og Niels Christian (Idéhistorie). 
 

1.6 Valg af stemmetællere  

   Thomas og Gunver. 
 
2. Evaluering af Universitetsvalget 2014 (10 min.) 

Vi vandt valget til Akademisk Råd, og fik alle 4 kandidater ind. Andreas blev genvalgt 
til bestyrelsen, sammen med sin medkandidat. Hvordan gik valget i vores 
valgboder? 
Sissel: God ros for mandag morgen, hvor alt var klart og der var gang i alting, der var 
ikke nogen venten eller sløvhed.  
Laura: Der var rigtig meget der gik godt. Jeg stod sammen med Kirstine i Kasernen i 
3 timer (mandag), og der var næsten ikke nogen studerende, det var lidt spild af tid. 
Vi skal have bedre luret hvornår de har undervisning, for det varierer meget 
hvornår folk er der.  
Andreas (Historie): Historie kørte en lille valgbod, og der var stor frustration da 
formanden for deres fagudvalg stillede op for KS, og det blev lidt ubehageligt i 
valgboden. Der blev også holdt 2 valgmøder der gik meget godt. 
Andreas (Filosofi): Det virkede godt at mange lavede deres egne initiativer til 
valgboder, der skal lægges op til mere hygge hos de lokale fagudvalg.  
Thomas: Der er for mange støttelister, det er en jungle uden lige, og det holder 
mange fra at stemme når de ser så mange kandidater. 
Gunver: Selve siden man stemmer på er også lidt rodet, den er ikke stillet op 
ordentligt. 

Bruger
Maskinskrevet tekst
Bilag 1



 

 
 
 
Sune: Man trækker lod om hvordan listerne er ordnet, da man før i tiden sorterede 
efter hvornår listerne blev indleveret, dette syntes nogle var unfair og det blev 
ændret. 
Andreas (Filosofi): Siden kan dog stadig forbedres grafisk. 
Thomas: Grafisk kan det forbedres, men der burde være færre støttelister. 
Andreas: (Filosofi): Vi kan prøve at tage det højere op i systemet. 
Pernille: Der blev holdt valgcafé, men der kom ikke særlig mange. Der er et problem 
med at få fat i de nye studerende, selv til foreninger, osv. Man må kunne række 
bedre ud til forelæsningerne. Der skal kendte mennesker ud og reklamere. 
 
Lieve: Hvad med vores Facebook-side? Fungerer den? 
Sune: Der har været færre bortfaldne valg i år, kun 2 hvoraf der plejede at være 5. 
Det må betyde at folk lægger mærke til deadline opdateringerne. 
Sissel: Det er fint at deadlines bliver lagt ud, men det er vigtigt at de ansvarlige 
personer bliver orienteret, for ellers risikerer man at én tror at en anden sørger for 
det. 
Andreas (Filosofi): Skriv direkte til folk, sørg for at de er orienteret. 
Jeppe: Jeg har skrevet ud til sygt mange mennesker, men får ikke svar fra mange, og 
skal derfor tjekke mange timeplaner, m.m. Det kunne være fedt hvis fagudvalgene 
har en kontaktperson til Artsrådet.  
 
Lieve: Vi havde æbleskriver igen, men ikke så meget lir som vi plejer. Fungerer det 
godt nok? 
Pernille: Min ven var overvældet af hvor mange ting der var, småkager, kuglepenne, 
kaffe og bolsjer. 
Thomas: Tingene i år var fine, vi skal ikke overdække folk med merchandise. 
Laura: Flere fancy ting, såsom cykelting, kuglepenne har folk nok af. 
 
Jeppe Kaas er mega sej. Han styrede valget godt. 
 

3. Orientering omkring vanvittige tendenser/tiltag/udspil (Dimensionering, 

kvalitetsudspil, institutorganisering) (20 min.) 

Allan orienterede om kvalitetsudspillet. 
Lieve orienterede om institutorganiseringen og dimensionering. 

 
4. Oplæg om Studiemiljø som et arbejdsmiljø (20 min.) 

Heidi har siddet i bestyrelsen i to år, læser statskundskab. Sidder nuværende i 
bestyrelsen for Dansk Center for Undervisningsmiljø. Kommer til at være 
næstformand i DSF fra februar 2015.  
 
Fysisk: Hvordan er luften, akustikken, er der pladser nok, hvordan er bordene? 
Æstetisk: Er lokalet pænt, indbyder det til at arbejde, at studere, eller leg? 
Psykisk: De ting man ikke kan se. Har man det godt, kan man lide det man studerer, 
kan man lide sin underviser, og sine kammerater? 
 
 



 

 
 
 
På AU går vi meget op i det psykiske, hvilket er meget godt, men vi misser noget når 
vi ikke undersøger det æstetiske. 
 
Vi er ikke underlagt arbejdsmiljøloven, men undervisningsmiljøloven. Dette er nok 
fordi arbejdsmiljøloven er langt mere striks. Det er lidt en skam, da vi også er 
voksne mennesker der arbejder lange dage. Trøjborg har faktisk fået at vide af 
arbejdstilsynet at det simpelthen ikke går. På RUC er asbestramte lokaler blevet 
lavet om til undervisningslokaler, da loven tillader det.  
Undervisningsmiljøloven er i konklusion, meget lidt omfattende og vag.  Der er ikke 
nogen sanktionsmuligheder.  
Studenterpolitiske organer har i lang tid kæmpet for at få undervisningsmiljøerne 
anerkendt som arbejdsmiljøer. 
Studiemiljøundersøgelsen fra 2014 viste at mange studerende er stressede og 
ensomme, og at der er dårlig feedback og forskerkontakt.  
 
Der er undersøgelser der siger at mere dybdelæring kommer fra et bedre 
studiemiljø. Campusmodellen ser ud til at give et bedre psykisk miljø, da det typisk 
giver bedre tilhørsforhold.  

 
Pause (15.min) 

 
5. Workshops – arbejdsplan 2015 + studiemiljø (30 min.) 

Kirstine: Studiemiljøworkshop, mulig udarbejdning af Code of Conduct. 
Jeppe: Workshop om Arbejdsplan 2015. 

 

6. Opsamling workshops (10 min.) 

Studiemiljøworkshop: Fokus på at fagmiljøer skal have rådighed over nogle lokaler. 
Der er friktioner mellem studerende, og så TAP og VIP. Det er en dårlig idé at have et 
fredagsbarslokale der også fungerer til almindelig studiemiljø. Vi går imod at lave et 
politikpapir, men vi vil gerne lave en Code of Conduct som har rangering alt efter 
hvad vi finder vigtigst. Den skal inddeles i undervisningslokaler: studenterdrevne 
lokaler, og psykisk. 
 
Jeppe: Artistisk Festival fungerer rigtig godt. To store kampagner er nok ikke en god 
idé, valget taget i betragtning. I efteråret kunne man fokusere noget mere på politik i 
forbindelse med valget, så vi bedre kan informere de studerende. Arbejdsplanen 
behøver ikke være striks bindende, men kan være lidt mere løs. Artsrådsmøderne 
virker nogle gange lidt tynde, vi skal prøve at kigge på hvad forskellige fagråd laver 
rundt omkring, så vi kan hjælpe fagrådene med inspiration om hvad man kan lave. 
Vi skal være mere ude og opfordre til oprettelse af fagråd. 

 
7. Valg af kritisk revisor (5 min.) 

Asger har trukket sig, og vi skal bruge en ny kritisk revisor. Man sætter sig ned to 
gange halvårligt med kasserer, og kommenterer på hvordan pengene er blevet 
brugt, og om der er mistænkelig aktivitet. 
Laura er eneste opstillede, Laura valgt. 



 

 

 

 
8. Fagudvalgsrunde (15 min.) 

Klassisk Arkæologi: Der er problemer med formanden, hun har ikke megen tid, så 
møderne er ikke så lange. Der er blevet udarbejdet høringssvar til 
institutorganisering. 
 
DSR: Institutleder sagde op, og der er allerede kommet en ny. Han har besluttet at 
folk der stiller op til studienævnet ikke er fødte medlemmer i UFU’erne. Der er 
blevet oprettet et husudvalg, der er blevet givet 50.000 kr. til studiemiljø. Der er 
blevet udarbejdet et høringssvar til institutorganisering. Der blev holdt valgcafé, og 
der kom masser af folk på Trøjborg. Uddannelsesimperiet har fået deres egne 
lokaler. 
 
Historie: Lang række af ”1864” aftener, med oplæg fra undervisere. Formandens 
kandidatur er problematisk da hans holdninger ikke passer til resten af fagudvalget. 
Arkivet bliver flyttet til Viborg, skal der gøres noget ved det? Det er langt at tage til 
Viborg. 
 
Filosofi: Der har været problemer med at få folk sammen til et møde. Der blev holdt 
valgcafé, hvor 4 nye fik stemt. Der er blevet diskuteret mange 
studieordningsændringer. Et Andet Universitet er populære blandt filosofi, og 
mange medlemmer er aktive i bevægelsen. Faglig Weekend og Faglig Dag udvalgene 
kører fint. 
 
Lingvistik: Der blev holdt julefrokost. Der er blevet sendt ansøgning til 
timeløftspuljen, for at få flere undervisningstimer. Der går noget tid før der kommer 
svar. 
 
Religionsvidenskab: Der er blevet diskuteret dimensionering, og 
institutorganisering. Gamle penge der blev indsamlet for 3 år siden, vil blive brugt 
på det fysiske studiemiljø, der skal ikke ventes mere på puljer og ansøgninger. Flere 
bøger på hylderne. Funky referater. 
 
Idéhistorie: Et Andet Universitet påvirker idéhistorie meget, mange medlemmer er 
aktive i bevægelsen. Faglig Weekend kører som det skal. 
 

9. Nyt fra (10 min.) 

Forretningsudvalget 

Dekanstilling bliver slået op til foråret. Desværre farvel til Johnny. ”Den Gode 

Opgave” arrangement blev holdt med DM, der kom 100 mennesker. Studiemetroen 

holder oplægget. Studiemiljøet skal gøres bedre, især i Nobel. Aktivistpleje d. 12. 

december, alle er inviterede. Næste møde bliver det konstituerende møde, det 

er engang i februar. Overvej allerede nu om du vil stille op til FU. 

 

 

 



 

 

 

 

Akademisk råd 

Der var FSU møde d. 3. december. Der var Akademisk Rådsseminar d. 27.-28. 

november. Det var meget hyggeligt. 

 

Studenterrådet 

Tak for et godt valg. Der er fællesrådsmøde d. 9. december, der er formøde i 

Artsrådslokalet kl. 16:30. Berit Eika kommer og holder oplæg om Aarhus 

Universitets udfordringer. Der er juleafslutning mandag d. 15. kl. 14-16, med 

gløgg og æbleskiver. Der vil komme et arrangement d. 10. januar om 

studievejledning, m.m.. 

 

Andre organer 

Der er stor diskussion om dimensioneringsplanen. Connie Hedegaard er kommet i 

bestyrelsen sammen med en anden der lover godt for bestyrelsen. 

 
10. Evt.  

Intet. 
 

11. Mødeevaluering udenfor referat 

 
 
JULEFROKOST!  
 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 2, Mandatfordeling 2015 
Artsrådets opgørelse af fagudvalgsmandater i, 
jævnført Aarhus Universitets undersøgelse af 
studenterbestand første oktober 
totusindeogfjorten: 
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.med
arbejdere.au.dk/studieadministration/Studienoeg
letal_og_-
statistik/2014/_NY_Bestand_2010_til_2014_0812
14.pdf 
Fagudvalg har en stemme per påbegyndt 200 
indskrevne studerende, bortset fra for fagudvalg 
på IUP hvor det er per påbegyndt 400. 
 
Antropologisk Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Antropologi, Etnografi, General 
Antropology, Miljø- og Konflikt Analyse 
Repræsentere antal studerende: 564 
Antal mandater i Artsrådet: 3 (-) 
 
Arabisk Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Arabisk- og Islamstudier 
Repræsentere antal studerende: 157 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
Arkæologisk Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Forhistorisk Arkæologi, 
Middelalderarkæologi, Middelalder- og 
Renæssance Arkæologi 
Repræsentere antal studerende: 259 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Asiatisk Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Kinesisk, Kinastudier, Japansk, 
Japanstudier, Indisk filologi, Sydasienstudier 
Repræsentere antal studerende: 302 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Brasiliansk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Brasiliansk, Latinamerikastudier 
Repræsentere antal studerende: 88 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
 

 
 
De Studerendes Råd 
Institut for uddannelse og pædagogik 
Dækker fag: Diadaktiv, General Pædagogik, It 
Didaktisk Design, Lifelong Learning, Pædagogisk 
Antrologi, Pædagogisk Filosofi, Pædagogisk 
Psykologi, Pædagogisk Sociologi, 
Uddannelsesvidenskab 
Repræsentere antal studerende: 3934 
Antal mandater i Artsrådet: 10 (-1) 
 
Dramatologisk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Dramatologi 
Repræsentere antal studerende: 232 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Engelsk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Engelsk 
Repræsentere antal studerende: 466 
Antal mandater i Artsrådet: 3 (-) 
 
Fagudvalget for Æstetik og Kultur 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Æstetik og Kultur 
Repræsentere antal studerende: 217 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Filosofisk Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Filosofi 
Repræsentere antal studerende: 318 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Fransk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Fransk, Fransk Sprog, Litteratur og 
Kultur 
Repræsentere antal studerende: 62 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
Historisk Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Historie 
Repræsentere antal studerende: 601 
Antal mandater i Artsrådet: 4 (+1) 
 
 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/studieadministration/Studienoegletal_og_-statistik/2014/_NY_Bestand_2010_til_2014_081214.pdf
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http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/studieadministration/Studienoegletal_og_-statistik/2014/_NY_Bestand_2010_til_2014_081214.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/studieadministration/Studienoegletal_og_-statistik/2014/_NY_Bestand_2010_til_2014_081214.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/studieadministration/Studienoegletal_og_-statistik/2014/_NY_Bestand_2010_til_2014_081214.pdf


 

 

iFag 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Idehistorie 
Repræsentere antal studerende: 204 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Informationsvidenskabsligt Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Digital design, Digitalt Design: It, 
Æstetik og Interaktion, Informationsvidenskab, It 
& Organisation 
Repræsentere antal studerende: 789  
Antal mandater i Artsrådet: 4 (-) 
 
Italiensk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Italiensk Sprog, Litteratur og Kultur 
Repræsentere antal studerende: 47 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
Klassisk Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Klassiske Arkæologi, Græsk, Latin, 
Klassisk Filologi, Latin 
Repræsentere antal studerende: 134 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
Kognitiv Semiotisk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Kognitiv Semiotik 
Repræsentere antal studerende: 83 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
Kunsthistorisk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Kunsthistorie 
Repræsentere antal studerende: 268 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Lingvistisk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Lingvistik 
Repræsentere antal studerende: 169 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
 
 
 
 
 

Litteraturhistorisk 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Litteraturhistorie 
Repræsentere antal studerende: 249 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Medievidenskabsligt Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Journalism and Media within 
Globalization, Journalistik, Media Communication 
and Cultural Studies, Medievidenskab 
Repræsentere antal studerende: 945 
Antal mandater i Artsrådet: 5 (-) 
 
Musikvidenskabsligt Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Musikvidenskab 
Repræsentere antal studerende: 249 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Nordisk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Nordisk, Oplevelsesøkonomi 
Repræsentere antal studerende: 591 
Antal mandater i Artsrådet: 3 (-1) 
 
Religionsvidenskabsligt Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag:Religionsvidenskab 
Repræsentere antal studerende: 319 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Retorisk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Retorik 
Repræsentere antal studerende: 108 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
Spansk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Spansk, Spansk og Spanskamerikansk 
Sprog, Litt. og Kultur 
Repræsentere antal studerende: 117 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
 
 
 
 
 



 

 

Teolrådet 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Teologi, diakoni, Europas religiøse 
rødder 
Repræsentere antal studerende: 384 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 
Tysk Fagudvalg 
Institut for æstetik og kommunikation 
Dækker fag: Tysk, Tysk Sprog, Litteratur og Kultur 
Repræsentere antal studerende: 140 
Antal mandater i Artsrådet: 1 (-) 
 
Øst Europæisk Fagudvalg 
Institut for kultur og samfund 
Dækker fag: Russisk, Ungarsk, Østeuropastidier, 
International studier, Europa studier 
Repræsentere antal studerende: 287 
Antal mandater i Artsrådet: 2 (-) 
 



Bilag 3b 

Udkast til Artsrådets budget 2015: 

        

Rammetilskud i trækpulje    kr.  222.000,00  

      

Timer til varetagelse af drifstopgaver  

Varetagelse af kassereropgaver 
16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr.  kr.    21.600,00    

Varetagelse af sekretæropgaver, 
referantopgaver mv.  

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr.  kr.    21.600,00    

Drift og koordinering af kampagner, 
design af plakater mv. 

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr.  kr.    21.600,00    

Varetagelse af kommunikation, 
herunder drift af hjemmeside 

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr.  kr.    21.600,00    

Koordinering og forberedelse af møder 
og workshops 

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr.  kr.    21.600,00    

Opstart, vejledning, servicering og 
udvikling af fagråd 

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr.  kr.    21.600,00    

Udarbejdelse af høringssvar, 
politikpairer  mv. 

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr.  kr.    21.600,00    

      

Timer til varetagelse af driftopgaver 1120 timer á 135 kr.  kr. 151.200,00    

I alt   kr.  151.200,00 

      

Rejseudgifter                      

Rejser til og fra Emdrup 4 rejser for 5 personer tur/retur á 500 kr.  kr.       7.000,00  

Rejser i Århus og omegn, herunder Moesgaard   kr.          500,00  

      

Udgifter til lokale        

Kontorartikler og vedligeholdelse af lokale   kr.       1.500,00  

      

Aktiviteter 

Seminarer og sociale aktiviteter  kr.    15.000,00  
Kommunikation 
Kampagner    

 kr.      3.000,00 
 kr.    23.000,00 

      

Artsrådsmøder: 

6 møder a 2000,-    kr.    12.000,00  
     

AU-valget 2015 

Valgboder, merchandise og forplejning af frivillige   kr.       7.000,00  

      



Bilag 3b 

Diverse       

Uventede udgifter og diverse    kr.       1.800,00  

     

Forventede resultater 2015 

Samlede driftomkostninger, ekskl. 
udbetaling af timer     

      

Omkostninger i alt, inkl. løn:    kr.  222.000,00  

      

Forventet resultat 2015    kr.                    -    

        

 



Bilag 4 

Artsrådets Arbejdsplan 2015 

Arbejdsplanen for 2015 er delt op i to hovedområder, som beskriver de områder, Artsrådet vil 

arbejde med i 2015. Arbejdsplanen er ikke prioriteret, men giver et indblik i, hvilke 

arbejdsopgaver der forventes at være relevante for Artsrådet. 

"Det politiske år i Artsrådet" beskriver de politiske tiltag og problemstillinger, som forventes 

at være relevante for Artsrådets arbejde samt kampagnearbejdet. 

"Organisatorisk arbejde" beskriver kontakten mellem Artsrådet og uddannelserne på Arts, 

kontakten til de formelle organer på Arts og kontakten til Artsrådets samarbejdspartnere. 

 

1. Det politiske år i Artsrådet 

I 2015 vil de studerende på Arts opleve konsekvenserne af flere politiske tiltag fra tidligere år, 

og ligeledes vil de stå overfor nye politiske tiltag og problemstillinger. Dette afsnit vil beskrive 

nogle af de problemstillinger og tiltag, Artsrådets forretningsudvalg kan forvente at arbejde 

med, samt artsrådet kampagnearbejde.  

 

a. Uddannelseskvalitet 

Flere af de politiske tiltag vil have betydning for vores uddannelser, og det er Artsrådets 

overordnede målsætning, at kæmpe for en høj uddannelseskvalitet. Da det ikke er muligt at 

sige, hvilke problemstillinger og tiltag der vil være mest aktuelle, kan forretningsudvalget 

omprioritere, hvis andre tiltag og problemstillinger bliver aktuelle, eller hvis de beskrevne 

områder ikke bliver aktuelle i 2015. 

  

I forhold til det politiske år 2015 vil Artsrådets forretningsudvalg have følgende fokusområder: 

 Fremdriftsreformen vil fra studiestart 2015 være gældende for alle studerende. Det 

er forretningsudvalgets opgave fortsat at følge processen omkring implementeringen 

og kæmpe for, at implementeringen ikke fører til forringelser og besparelser på vores 

uddannelser.  



 Ministeriets dimensioneringsplan vil fra studiestart 2015 få konsekvenser for optaget 

på uddannelserne på Arts. Dimensioneringen kan føre til besparelser, 

omstrukturering af vores uddannelser/uddannelsesudbud og stigende snit på kvote 1, 

samt at studerende ikke kan færdiggøre deres uddannelser. Det er 

forretningsudvalgets opgave at følge med i konsekvenserne af dimensioneringen og 

kæmpe for, at implementeringen af dimensionering ikke går ud over kvaliteten af 

vores uddannelser, og deltage i diskussionen om forbedringer af kvote 2-optaget på 

Arts.  

 Ledelsen har sat et uddannelseseftersyn i gang på Arts som konsekvens af 

fremdriftsreformen og dimensioneringen. Som en del af dette eftersyn arbejdes der 

med tilvalgsstrukturen på Arts. Forretningsudvalget skal følge denne proces og deltage 

i diskussionen om eventuelle ændringer og bør desuden forsøge at genindføre ITT. 

 I efteråret 2014 blev resultaterne af studiemiljøundersøgelsen offentliggjort. Disse 

viser, at flere studerende oplever stress, ensomhed og fortsat lavt timetal på Arts.  

Forretningsudvalget skal arbejde for, at disse resultater fører til egentlige tiltag og 

forbedringer at studiemiljøet på Arts. Ligeledes skal de lokale fagudvalgs kamp for 

forbedringer af lokale miljøer fortsat støttes.  

 I efteråret 2014 blev et eftersyn af institutstrukturen på Arts gennemført, og 

forskellige arbejdsgrupper er blevet nedsat. I løbet af 2015 skal eventuelle 

tilpasninger/ændringer af strukturen implementeres. Her er det vigtigt, at 

forretningsudvalget arbejdet for, at studerendes repræsentation i studienævn og 

uddannelsesfagudvalg styrkes.  

 I løbet af foråret skal der ansættes en ny dekan på Arts. Forretningsudvalget skal være 

aktiv i denne proces og opbygge en god kontakt til den kommende dekan og fortsat 

holde møder med dekanen i forbindelse med de månedlige møder med prodekanen for 

uddannelse.  

 I 2013 blev Arts' strategi 2013-2020 vedtaget. Det er forretningsudvalgets opgave at 

følge processen nøje og sikre medbestemmelse i implementering af denne. 

 Artsrådet er ofte høringspartnere, når der er tale om interne processer på AU, og det er 

derfor vigtigt, at forretningsudvalget fortsat udarbejder høringssvar for at bevare 

denne position og mulighed for at blive hørt. Det er forretningsudvalgets opgave at 



oplyse om disse høringsprocesser og sikre medbestemmelse over svarenes 

udformning blandt de studerende på Arts (fx gennem åbne møder). 

 Mange studerende oplever fortsat et fald i kvaliteten af deres uddannelse. Det er 

forretningsudvalgets opgave fortsat at arbejde for løsninger på disse problemer. 

Konkret skal forretningsudvalget arbejde for studerende i ansættelsesudvalg og 

pædagogisk opkvalificering af underviserne. 

 Kvalitetsudvalget kommer i slutningen af januar med en afrapportering af deres 

arbejde. Forretningsudvalget skal derfor følge denne proces og sikre, at eventuelle 

tiltag på baggrund af rapporten ikke sænker kvaliteten af vores 

uddannelser/uddannelsesudbud.  

 

b. Politiske Kampagner 

Artsrådet har brugt kampagner som et vigtigt redskab i det politiske arbejde, og dette skal 

fortsat gøre sig gældende i 2015. Kampagnearbejdet skal således bruges til at sætte 

dagsorden overfor ledelsen og politikere.  

Erfaring viser, at to kampagner er arbejdstungt, og det er derfor op til forretningsudvalget og 

kampagnegruppen at vurdere omfanget af kampagnerne. Der skal dog som minimum 

gennemføres en større politisk kampagne. 

 Artsrådet nedsætter en kampagnegruppe, hvis arbejde skal være inddragende. 

Kampagnearbejdet skal præsenteres for Artsrådet i begyndelsen af forårs- og 

efterårssemesteret, hvor nye interesserede har mulighed for at sætte sig i 

kampagnegruppen. Forretningsudvalget vælger en sekretær for kampagnegruppen. 

 Det er forretningsudvalgets ansvar at gennemføre som minimum én forårs- eller 

efterårskampagne samt universitetsvalgskampagne i 2015 på Arts.   

 Et delmål ved kampagnearbejdet bør være synlighed. Her er det vigtigt, at 

kampagnegruppen tænker Artistisk Festival ind som en politisk platform i forbindelse 

med forårskampagnen.   

 

 

 



2. Organisatorisk arbejde 

Artsrådets arbejde bør og skal bestå af et samarbejde af Artsstuderende på tværs af fag, og 

derfor er det en grundsten i Artsrådets arbejde, at have en god og solid kontakt til de 

studerende på Arts. Artsrådets arbejde bygger således på en solid kontakt til fagråd, 

studenterforeninger og studenterrepræsentanter i forskellige organer på fakultet Arts.  

Derfor har Artsrådet i 2015 fokus på: 

 

a. Udvide og opretholde kontakt mellem Artsrådet og 

uddannelser. 

Artsrådet skal i 2015 opretholde og udvide deres kontakt og samarbejde med fagudvalgene og 

studenterrepræsentanterne i UFU’er og studienævn. Artsrådet skal især ligge et arbejde i at 

have kontakt til studenterrepræsentanter i UFU og studienævn for fag, som ikke har et fagråd.  

Artsrådet skal arbejde med: 

 At på de uddannelser, hvor der ikke er oprettet et fagråd, skal Artsrådet have kontakt 

til deres repræsentanter i UFU’er såvel som studienævn. Hermed skal Artsrådet også 

stå til rådighed, hvis en af disse uddannelser ønsker at oprette et fagråd 

 At afholde en fagudvalgsaften pr. semester. En af disse bør have opkvalificerende 

karakter, så nye fagudvalg kan få redskaber til fagudvalgsarbejdet.  

 At forøge fagudvalgenes engagement i Artsrådet. Dette gøres ved, at Artsrådet er synlig 

i den studerendes hverdag via relevante arrangementer, attraktive Artsrådsmøder, 

fagudvalgsaftner, kampagner, foredrag mm. Ligeledes skal Artsrådet arrangere sociale 

arrangementer som julefrokost, sommerfest og aktivistaften, hvor de aktive i Artsrådet 

kan socialisere sig på tværs af fag.  

 At forbedre kontakten til andre campi. At holde en god kontakt til campi udenfor 

campus Århus er en af de svære, men vigtige arbejdsopgaver for Artsrådet. Artsrådet 

skal derfor blive ved med at skabe bedre kontakt til campi udenfor campus Århus. 

Repræsentanter fra FU og måske andre interessenter skal derfor besøge Emdrup 

mindst 1 gang pr. år og holde møder med Emdrup-afdelingen af DSR, hvor 

transportudgifterne refunderes. Derudover er det vigtigt, at campus Emdrup og 



campus Moesgård bliver tænkt med i kampagner og universitetersvalget, og at der 

fortsat bliver sendt relevant materiale til de to campi. 

 

b. Samarbejde og kontakt med studenterrepræsentanterne i 

organer på Arts.  

Artsrådet skal fortsat støtte og engagere sig i de politiske organer på fakultetet, hvori der 

sidder studenterrepræsentanter. Her tænkes især på UFU, studienævn, institutfora og 

Akademisk Råd, hvor det er vigtigt, at Artsrådet står til rådighed for studentermedlemmerne. 

Konkret skal Artsrådet 

 Afholde et seminar til hjælp og opkvalificering af studentermedlemmer af UFU’er. 

Repræsentanter fra FU skal holde formøde med studenterrepræsentanter af 

Akademisk Råd inden møderne og holde en kontakt med studenterrepræsentanterne 

mellem Akademisk Råds møder. Især er det vigtigt i forhold til ansættelsen af den nye 

dekan på Arts, at FU og studenterrepræsentanterne i Akademisk råd opretholder en 

god kontakt.  

 FU skal holde en kontakt til studentermedlemmerne af studienævnene på Arts og er 

forpligtet til at oplyse om nævnenes rådsarbejde.  

 

c. Samarbejde med Studenterrådet og andre organisationer 

Artsrådet er en del af Studenterrådet på Aarhus Universitet. Artsrådet skal derfor fortsat være 

en dagsordensættende del af Fællesrådet og de forskellige organer under Studenterrådet. 

Artsrådet skal fortsætte med at samarbejde med større organisationer på Arts, især Dansk 

Magisterforening, Magistrenes A-kasse og Humbug. Sidste års kampagne om 

dimensioneringen åbnede også op for et meningsfyldt samarbejde med fagråd på andre 

universiteter, som f.eks. HUMrådet på KU. Det er vigtigt, at Artsrådet igen er klar på at 

samarbejde nationalt med andre universiteters fagråd i forhold til nationale problemstillinger. 

Konkret skal Artsrådet: 

 Arbejde for, at der sidder studerende fra Arts i de politiske udvalg under 

Studenterrådet. Artsrådet skal stille fuldt mandat til Fællesrådsmøderne i 

Studenterrådet og engagere de studerende på Arts i Studenterrådets egne kampagner.  



 Afholde mindst et arrangement pr. semester i samarbejde med Dansk 

Magisterforening og Magistrenes A-kasse, som er rettet mod de studerende på Arts 

 Afholde Artistiske Festival i samarbejde med Humbug, fredagsbarer og andre 

studenterforeninger på Arts i forårssemesteret.  

 



Bilag 5, Vedtægtsændringer  
 
Da Artsrådet i år har fået egen konto, og ikke længere skal have refunderet pengene af universitet, men 
nu får nu udbetalt tilskuddet af en omgang, mener vi det er fornuftigt at lave disse ændringer af 
vedtægterne. 
 
Ved eventuelle ændringsforslag til ændringsforslagene, skal de indsendes senest d.5.februar til 
artsraadet@gmail.com  
 
Ændringsforslag til kapitel 7 i Artsrådets vedtægter1: 
 
Nuværende tekst: 
Kapitel 7, Artsrådets Økonomi 
§20 Artsrådets regnskabsår løber fra den 1/1 til 31/12. 
 
§21 Artsrådet vælger på det konstituerende Artsrådsmøde 2 kritiske revisorer, til at udøve 
kritisk skøn over de foretagne økonomiske dispositioner løbende til og med det efterfølgende 
konstituerende Artsrådsmøde. 

Stk. 2. De kritiske revisorer kan ikke samtidigt være medlemmer af Forretningsudvalget. 
 
§22 Årsregnskabet og de kritiske revisorers bemærkninger forelægges Artsrådet til behandling på det 
konstituerende møde. 
 
 
 
 
Ændringsforslag: 
 
ÆF 1: tilføjelse til paragraf 22 
Stk.2. Halvårsregnskabet fremlægges på det første ordinære møde i efteråret 
 
ÆF 2: tilføje paragraf 23 
§23 Formandskabet og kasserer har tegningsret på vegne af artrådet  

Stk.2. Ved optagelse af lån og andre ekstraordinære dispositioner skal dog hele 
Artsrådet tage beslutning.  
Stk.3. Det samlede forretningsudvalg hæfter for eventuelt underskud  

 
 
ÆF 3: § 20 ændres til 
§20 Artsrådets regnskabsår løber fra den 1/2 til 31/1. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/artsraadet/vedtaegter/ 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/artsraadet/vedtaegter/


Bilag 6, Opstillinger til forretningsudvalget 

Opstilling til formand for Artsrådet 

Jeppe Kaas: 

Mit navn er Jeppe Pedersen Kaas. Jeg læser religionsvidenskab som hovedfag og antropologi på 

tilvalg, og er lige nu på mit 8. semester. Jeg startede med at lave studenterpolitik på mit 5. 

semester, hvor jeg begyndte i religionsvidenskabslig fagråd, Artsrådet og fællesrådet. Jeg har siden 

siddet i Artsrådets Forretningsudvalg(FU) det sidste år, båret mandat i AUPUS, siddet i bestyrelsen 

i Studenterhusfonden og været med i fagrådet på antropologi.  

 

I det år hvor jeg har siddet som medlem af Artsrådets FU har politikere og ledelsen på universitetet 

sørget for, at vi har haft nok at lave. Implementering af fremdrift reformen, 

studiemiljøundersøgelsen, intern problemanalyse, og dimensioneringen er nogle af de problemer, 

som vi har arbejdet med det sidste år og er problemer som jeg gerne vil arbejde videre med. Det er 

vigtigt i dette arbejde at holde den gode kontakt ud til de lokale fagmiljøer eftersom, at det er på 

denne måde, at Artsrådet står stærkest. Kontakten til studenterrådet er også vigtig, især i forhold til 

den kommende akkreditering af universitetet. Det virker som om at de sidste par års kamp om, at 

få mere indflydelse, så småt er begyndt at bære frugt. Det er essentielt, at vi bliver ved med at 

kæmpe for denne indflydelse og, at vi nu bruger dette fremskidt i vores fremtidige arbejde. 

 

Med håb om tillid 

Jeppe Pedersen Kaas 

 

Man er meget velkommen til at kontakte mig, hvis man skulle have spørgsmål. 

Tlf.  61741345, Mail. Jeppe.p.kaas@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Opstilling til posten som næstformand i Artsrådet 



Camilla Viig Pallesen: 

Mit navn er Camilla, og jeg er i gang med mit sjette semester på Aarhus Universitet. I de tidligere 

(ca.) 5 semestre har jeg gået min gang som antropologistuderende omtrent 10 kilometers penge 

uden for Aarhus bymidte, nærmere betegnet på Moesgaard. På nuværende semester har jeg tilvalg 

på samfundsfag/statskundskab.    

Siden studiestart på antropologi har jeg været en del af fagrådet på antropologi, hvor jeg har været 

og stadig er en del af UFU’en. Grunden, til jeg fik en fod indenfor det studenterpolitiske, var for at 

blive klogere på selve Aarhus Universitet som institution/sted. Noget som særligt optager min 

interesse er, at der er ganske mange af de studerende som ikke er optaget af det politiske på vores 

universitet. Det er en skam.   

Jeg har i det sidste års tid været en del af artsrådet, hvor jeg har været med til at etablere 

henholdsvis forårs - og efterårskampagnen. Særligt efterårskampagnen om dimensioneringen var 

en positiv oplevelse. Artsrådet formåede at informere mange af de studerende om de radikale 

politiske tiltag og konsekvenserne deraf. Jeg blev her endnu mere overbevidst om, at 

studenterpolitik er vigtigt, og ikke mindst at det er vigtigt, at der er noget som hedder artsrådet. Jeg 

ønsker blandet andet af samme grund at tage mere del i artsrådet – at blive en del af FU.  

- Den egoistiske grund: Den gode erfaring, egen interesse, det er fedt.  

- Den regionale grund: Et forenet AU, som repræsentant for Moesgaard.  

- Den tidligere nævnte grund: studenterpolitik er vigtigt og interessant – det vil jeg 

gerne være med til at sætte fokus på.  

- Den artistiske grund: jeg var med til at tegne/male ’Kim’, som blev brugt til vores 

efterårskampagne 14’. Nedenfor ses et billede, som på bedste vis illustrerer 

resultatet af Kristine og mine ’kreative’ evner.  

 

De bedste hilsner fra  

Camilla Viig Pallesen. 6. Sem. Antropologi 

Kontakt: 50932853 eller camillaviigpallesen@hotmail.com 

mailto:camillaviigpallesen@hotmail.com


 

På billedet ses undertegnet med pladen ’Kim’. 

 

 



Opstilling til kasserer for Artsrådet 

Carina Molsen Nielsen: 

Mit navn er Carina Molsen Nielsen og jeg studerer filosofi på andet semester. Siden jeg 

startede på mit studie i efteråret, har jeg været aktiv i fagudvalget på filosofi. Jeg fik hurtigt 

muligheden for at blive en del af Artsrådet for mit fagudvalg, hvilket kun har styrket min 

interesse og nysgerrighed for studenterpolitik. I efteråret var jeg aktiv i forbindelse med 

valgkampagnen. Jeg synes, at det har været spændende, og jeg ser frem til at engagere mig 

endnu mere i Artsrådets arbejde. Her tænker jeg især at være med til at sikre et godt 

studiemiljø og kontakten til de enkelte fagudvalg, så alle har mulighed for at blive hørt. Jeg 

håber at blive en del af forretningsudvalget, da det organisatoriske arbejde lyder rigtig 

spændende. 

 

Med håb om jeres tillid, 

Carina Molsen Nielsen 

cmolsenn@hotmail.com 

 

 

Opstillinger til menigt forretningsudvalgsmedlem i Artrådet 

Kristina Christensen: 

Mit navn er Kristina. Jeg læser Klassisk arkæologi på 6. Semester.  

Jeg har været aktiv i Artsrådet siden efteråret 2013, først som en del af kampagnegruppen, 

hvor jeg dertil har siddet i Forretningsudvalget, som menigt medlem siden februar 2014. 

Jeg ønsker at fortsætte som menigt medlem af Forretningsudvalget, da jeg på nuværende 

tidspunkt allerede er i gang med at planlægge dette års Artistisk Festival. Hvilket er et 

projekt jeg gerne så at følge til en afslutning. Hertil ønsker jeg at inddrage hele fakultetet 

Arts og derved være med til at give et bredere syn på hvad hvert enkelt fag, samt forening 

på Arts har af kompetencer, samt hvad disse måtte arbejde med i hverdagen.  

Da jeg har et ønske om at læse tilvalg ved Dramaturgi på Kasernen, ser jeg derved på 

denne måde at opretholde en kontakt til Kasernen og dertil være til rådighed for disse. 

Jeg synes at Artsrådet er et betydningsfuldt studenterpolitisk organ, da denne giver de 

studerende en mulighed for at have større indflydelse på Arts’ hverdag, ved at deltage 

aktivt ved Artsrådets kampagner, samt ved Artsrådsmøderne. 

 

Med håb om jeres fortsatte tillid stiller jeg op som menigt medlem i Artsrådet. 

 

mailto:cmolsenn@hotmail.com


Med venlig hilsen 

Kristina Christensen 

29824528, kristina.a.c1991@hotmail.com 

 

 

 

Rikke Skjoldborg Rode: 

Jeg hedder Rikke og læser på 6. semester på religionsvidenskab, hvilket betyder, at jeg i 

dette semester læser mit tilvalg på International Communication in English. Det medfører, 

at jeg både er studerende på IÆK og IKS.  

Jeg har siden mit første semester været aktiv indenfor studenterpolitik; først i fagrådet på 

religionsvidenskab og siden også i artsrådet, herunder artsrådets kampagnegruppe. 

Derudover sidder jeg også i religionsvidenskabs UFU og som repræsentant for 

religionsvidenskab i studienævnet ved IKS. Det er et arbejde, som jeg finder utrolig 

spændende og meget relevant, især nu hvor fremdrifsreformen og dimensioneringen for 

alvor skal indkorporeres på vores uddannelser. I forbindelse med dette kommer Artsrådet 

også til at spille en meget vigtig rolle, en rolle som jeg vil være meget glad for at kunne 

være en del af.  

 Jeg synes, at studenterpolitisk arbejde er utrolig spændende, og at Artsrådet er et meget 

vigtigt organ. Det er rådet, der kan samle alle arts-studerende fra de forskellige fagråd og 

UFU’er og bringe deres holdninger videre både til fællesrådsmøderne og møderne med 

dekanen. Jeg håber derfor, at I har tillid til og vil støtte min opstilling til Artsrådets 

forretningsudvalg. 

Hvis I har spørgsmål, så er I velkomne til at kontakte mig. 

 

De bedste hilsner 

Rikke Skjoldborg Rode, 27643527 

 

 



Bilag 7, Valg til fællesrådet 
 
 Præsentation af Fællesrådet: 

Fællesrådet fungerer som Studenterrådets øverste organ, og det består af studerende fra fagrådene på 

de enkelte studier. Cirka 7 gange om året mødes Fællesrådet og diskuterer forskellige emner, der 

vedrører livet som studerende. På fællesrådsmøderne bliver Studenterrådets politik og nye tiltag også 

vedtaget. Det kan for eksempel være omkring SU, de studerendes boligforhold eller undervisnings- og 

eksamensformer. 

Fællesrådet vælger samtidig Studenterrådets repræsentanter til de forskellige udvalg på 

universitetsniveau. 

Vi har i artsrådet tradition for, at mødes inden hvert fællesrådsmøde og diskutere dagsorden. Vi 

stemmer desuden som udgangspunkt altid i blok.  

 

 

 

 



Bilag 8, Valg af kritiske revisor 
 

 Præsentation af de kritiske revisorer  

Artsrådet vælger på det konstituerende Artsrådsmøde to kritiske revisorer. De skal udøve kritisk skøn over 

de foretagne økonomiske dispositioner løbende til og med det efterfølgende konstituerende Artsrådsmøde.  

De kritiske revisorer kan ikke samtidigt være medlemmer af Forretningsudvalget. 




