
 

          

VEDTÆGTER 
 
Kapitel 1, Formål 
§1 Artsrådet er det tværfaglige repræsentative råd for de studerende ved Arts Fakultet på 
Aarhus Universitet. 

Stk. 2. Artsrådet har til opgave at virke til gavn for de studerende på forskellige fag 
ved fakultetet og at varetage de studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale 
interesser. 
Stk. 3. Artsrådets primære formål er at repræsentere de studerende i forhold til Arts 
Fakultetets ledelse, samt at repræsentere de studerendes interesser i 
Studenterrådet ved Aarhus Universitet. 
Stk. 4. Artsrådet er en del af Studenterrådet ved Aarhus Universitet. 
Stk. 5. Artsrådet arbejder uafhængigt af partipolitiske, religiøse eller ideologiske 
interesser. 

 
Kapitel 2, Artsrådets Struktur 
§2 Artsrådsmødet er Artsrådets øverste besluttende myndighed. 

Stk. 2. Artsrådsmødet er udgjort af repræsentanter for fagudvalgene på fag på 
Arts fakultetet. 
Stk. 3. Artsrådsmødet nedsætter et forretningsudvalg (FU) for Artsrådet (jf. kap. 
6). 

§3 For at et fagudvalg kan anerkendes som udpegningsberettiget til Artsrådsmødet, skal 
det opfylde følgende minimumsbetingelser: Enten skal alle, der er optaget på 
universitetets årslister som studerende ved faget have valgret og være valgbare til 
fagudvalget, eller alle studerende ved faget have tale- og stemmeret på fagudvalgets 
møder. 

Stk. 2. Hvert fagudvalg har ret til at udpege 1 repræsentant til Artsrådsmøderne pr. 
påbegyndt 200 indskrevne ordinære studerende som opgjort i nyeste tilgængelige 
tal pr. 1. januar. 
Stk. 3. Ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse tælles der pr. 400 påbegyndt 
Stk. 4. En person kan kun repræsentere et fagudvalg ad gangen i Artsrådet. 

 
Kapitel 3, Konstituerende møde og ekstraordinært konstituerende møde 
§4 Det afgående forretningsudvalg indkalder til det årlige ordinære konstituerende møde 
til afholdelse i februar.  

Stk. 2. Indkaldelsen til konstituerende og ekstraordinært konstituerende møde skal 
ske med mindst 14 dages varsel til alle udpegningsberettigede fagudvalg. 
Stk. 3. Sammen med indkaldelsen til det konstituerende møde udsendes en 
oversigt over mandatfordelingen i Artsrådet i det kommende rådsår, dvs. indtil 
næste ordinære konstituerende Artsrådsmøde 

§5. Dagsordenen for et konstituerende Artsrådsmøde skal som minimum indeholde 
følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 



 

          

2. Valg af referent 
3. Det afgående forretningsudvalg aflægger beretning 
4. Den afgående kasserer fremlægger årsregnskabet 
5. De kritiske revisorer fremlægger deres bemærkninger til årsregnskabet. 
6. Valg af forperson, næstforperson, kasserer samt yderligere fire medlemmer af 
forretningsudvalget. 
7. Valg af repræsentanter til Studenterrådets Fællesråd. 
8. Vedtagelse af arbejdsplan for Artsrådet indtil næste ordinære konstituerende 
Artsrådsmøde. 
9. Valg af 2 kritiske revisorer. 
10. Eventuelt. 

 
§6 Ekstraordinært konstituerende møde kan kun indkaldes som beskrevet i kapitel 6. 
Stk. 2. Det ekstraordinært konstituerende møde har dagsorden som følger: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Fremlæggelse af beretning for forretningsudvalget siden sidste konstituerende 
Artsrådsmøde. 
4. Valg af forperson, næstforperson, kasserer samt yderligere 4 medlemmer af 
forretningsudvalget.  
5. Evt. 

 
Kapitel 4, Artsrådsmødet 
§7 Forretningsudvalget indkalder til Artsrådsmøder, der afholdes jævnt fordelt over hvert 
semester, minimum 3 gange hvert semester. 

Stk. 2. Derudover kan fagudvalgsrepræsentanter fra minimum 4 fagudvalg til 
enhver tid pålægge forretningsudvalget at indkalde til Artsrådsmøde indenfor 7 
arbejdsdage. 

 
§8 Artsrådsmødet indkaldes skriftligt med mindst 7 dages varsel. 
Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og tilstiles samtlige Artsrådets 
fagudvalgsrepræsentanter, fagudvalgene, forretningsudvalgets medlemmer samt alle andre 
studerende ved det Arts Fakultetet, der har ytret ønske om det. Samtidig offentliggøres 
dagsordenen på internettet. 
 
Stk. 3. Forretningsudvalget kan udsende mødeindkaldelse til andre end de ovenfor 
nævnte. 
 
§9 Artsrådet vælger en dirigent til at lede mødet, samt en referent. 
 
§10 Artsrådet er beslutningsdygtigt, når minimum 11 repræsentanter fra mindst 5 
fagudvalg er til stede. 

Stk. 2. Artsrådets møder er offentlige. 



 

          

 Stk. 3. Dog kan enkelte sager efter Artsrådets beslutning behandles for lukkede 
døre eller taleretten begrænses, så kun fagudvalgsrepræsentanter og 
forretningsudvalget har taleret. 

 
§11 Artsrådsmødernes beslutninger er retningsgivende for Artsrådets repræsentanter i 
Fællesrådet. 
 
Kapitel 5, Artsrådets repræsentation 
§12 Alle valg af repræsentanter for Artsrådet til bestyrelser, udvalg og lignende foretages 
på Artsrådsmødet. 

Stk. 2. Artsrådet kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, med eller 
uden afgrænset arbejdsområde. Arbejdsgrupper og udvalg nedsat af Artsrådet 
orienterer løbende forretningsudvalget og til Artsrådsmøderne om sit arbejde, men 
kun Artsrådet kan nedlægge nedsatte grupper eller udvalg eller ændre i disses 
sammensætning og kommissorium. 
Stk. 3. I tilfælde af ad hoc udvalg bør forretningsudvalget tilstræbe mandat fra 
Artsrådet, men dette kan der dispenseres fra i tilfælde af tidspres. Nedsættelse af 
sådanne ad-hoc-udvalg godkendes på følgende Artsrådsmøde 
Stk. 4. Artsrådets fællesrådsmandater stemmer i én blok ved afstemninger til 
Studenterrådets Fællesråd. Uenighed mellem mandaterne afgøres ved simpelt flertal. 
Delegationens medlemmer kan dog fritstilles ved afstemninger med 2/3 flertal blandt 
mandaterne. 

  
§13 Artsrådet opstiller kandidater til de relevante organer på fakultets- og universitets- 
niveau inden en evt. opstillingsfrist udløber. 

Stk. 2. Artsrådet opstiller til universitetsvalget igennem Studenterrådet og følger den 
opstillingsform, som Studenterrådets Fællesråd vælger. Eventuelt valgte kandidater er 
bundet af Studenterrådets politiske udvalg på samme måde som Studenterrådets øvrige 
kandidater. 

 
§14 Fagudvalgene eller repræsentanter i kollegiale organer, udvalg med videre på institut-, 
studie- og andre lokale niveauer kan ikke bindes af beslutninger taget af Artsrådet. 
 
Kapitel 6, Forretningsudvalget 
§15 Imellem Artsrådsmøderne ledes Artsrådets arbejde af forretningsudvalget under 
ansvar over for Artsrådet. 
 
§16 Forretningsudvalget består af Artsrådets forperson, næstforperson, en kasserer samt op 
til fire øvrige medlemmer. 

Stk. 2. Forretningsudvalgets periode løber fra ét konstituerende møde til det næste. 
Stk. 3. Forretningsudvalget kan fastsætte en forretningsorden, som derefter skal 



 

          

fremlægges for Artsrådet på førstkommende Artsrådsmøde. Forpersonen kan vælge i 
stedet for forperson at kalde sig forkvinde eller formand. Dette gælder ligeledes for 
næstforpersonen. 

 
§17 Ingen kan forblive medlem af forretningsudvalget efter, at Artsrådsmødet har udtalt sin 
mistillid til vedkommende. 

Stk. 2. Mistillid udtrykkes gennem afstemning ved simpelt flertal. 
 
§18 Til ændringer i forretningsudvalgets sammensætning, bortset fra forpersonsposten, kræves 
Artsrådets forudgående godkendelse. 
 
§19 Ved forpersonens forfald, frivilligt eller ved mistillid, pålægges det næstforpersonen inden 
for to dage at indkalde til ekstraordinært konstituerende møde, som afholdes senest tre 
uger efter forpersonens forfald, jf. kapitel 3. 
  
Kapitel 7, Artsrådets Økonomi 
§20 Artsrådets regnskabsår løber fra den 1/2 til 31/1. 
 
§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 efter- 
følgende konstituerende Artsrådsmøde. 
 Stk. 2. De kritiske revisorer kan ikke samtidigt være medlemmer af forretnings- 

udvalget. 
 
§22 Årsregnskabet og de kritiske revisorers bemærkninger forelægges Artsrådet til 
behandling på det konstituerende Artsrådsmøde. Budgettet for det forestående rådsår 
forelægges ligeledes og vedtages af Artsrådet på det konstituerende Artrådsmøde.  Artsrådet kan 
give tilladelse til budgetafvigelser i løbet af rådsåret. 

Stk.2. Halvårsregnskabet fremlægges på det første ordinære møde i efteråret. 
 
§23 Forpersonskabet og kasserer har tegningsret på vegne af Artsrådet 

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. 

 
Kapitel 8, Valg- og Afstemningsprocedurer 
§24 I sager, hvor enighed ikke kan opnås, afgøres sagen ved afstemning. 
 
§25 Dirigenten foreslår en afstemningsprocedure og leder afstemningen. 
 
§26 Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

Stk. 2. Ifald der er to forslag og stemmerne mellem disse står lige, bortfalder begge 
forslag. 



 

          

 
§27 Hvis der er mere end to forslag, stemmes der først om det mest vidtgående forslag. 

Stk. 2. Dirigenten afgør hvilket forslag, der er det mest vidtgående. 
Stk. 3. I tilfælde, hvor ingen af de stillede forslag opnår flertal, bortfalder det forslag, 
der har opnået færrest stemmer, hvorefter afstemningsproceduren gentages. 

 
§28 Ved valg mellem kandidater til udvalg som beskrevet i kap. 3 og 5 er valgproceduren 
følgende: 

1. Dirigenten annoncerer valget. 
2. De, der ønsker at opstille, meddeler deres kandidatur. Dette kandidatur kan 
meddeles enten ved at indsende et skriftligt opstillingsgrundlag eller ved at meddele 
det mundtligt på Artsrådsmødet. 
3. Hvis der er flere kandidater på valg, end der skal vælges, foretages en hemmelig 
skriftlig afstemning. 
Stk. 2. Ved kampvalg har hver stemmeberettiget et antal stemmer svarende til én 
over halvdelen (rundet ned) af poster på valg. Dog har man ved to poster på valg 
kun én stemme pr. stemmeberettiget. 

 
Kapitel 9, Statutændringer 
§29 Denne statut kan alene virke inden for rammerne af Studenterrådets Statut. 
 
§30 Forandringer i og tillæg til nærværende statutter skal, for at have gyldighed, vedtages 
på to på hinanden følgende Artsrådsmøder med mindst 3 ugers mellemrum med mindst 
2/3 af de tilstedeværende repræsentanters stemmer. 
 Stk. 2. Forslagets ordlyd skal forud for begge vedtagelser skriftligt tilstiles 

medlemmerne samtidig med dagsordenens udsendelse og senest 14 dage før det 
pågældende møde. 
Stk. 3. Det/de vedtagne ændringsforslag samt den herefter tilrettede statut 
fremsendes hurtigst muligt til Fællesrådets dirigentinstitution. 

 
§ 31 Disse statutter er vedtaget ved anden behandling på Artsrådsmødet den 10/4 2019. 
 
Kapitel 10, Opløsning 
§32 Artsrådets opløsning kan kun ske med 2/3 af de tilstedeværende repræsentanters 
stemmer på to på hinanden følgende Artsrådsmøder med mindst 3 ugers mellemrum. 

Stk. 2. Eventuelt økonomisk overskud og ejendele går ved opløsning af foreningen 
til Studenterrådet. 

 


