AARHUS
UNIVERSITET
ARTS

Referat
Møde den: 20. januar 2016, 13.00-14.00
1461/516
Konstituerende studienævnsmøde i Studienævnet ved Institut for Kultur og
Samfund
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Fraværende med afbud: Thomas Schwarz Wentzer, Nana Munkholm Grave Madsen

Dato: 21. januar 2016
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DAGSORDEN
1. Orientering om studienævnets arbejde ved formanden
Efter en præsentationsrunde af alle tilstedeværende gik den afgående formand over
til at orientere om studienævnets rolle samt en præsentation af årshjul og mulige
mødepunkter i det kommende år.
2. Runde for nye og gamle studenterstudienævnsmedlemmer: arbejdet i
studienævnet set fra de studerendes perspektiv – håb og erfaringer
Alle studentermedlemmer, nye som gamle, præsenterede kort deres tanker og erfaringer med studienævnet og deres håb for det fremtidige virke.
Den afgående formand sluttede af med at takke alle afgående medlemmer for deres
konstruktive og engagerede indsats i det forløbne år.
3. Valg af formand blandt VIP-medlemmer
Christina Fiig blev valgt som ny formand, hvorefter hun overtog mødeledelsen.
4. Valg af næstformand blandt nyvalgte studerende
Marlene Hillerup Rimmen blev valgt som næstformand.
5. Nedsættelse af forretningsudvalg
Kim Behrens Jessen præsenterede kort forretningsudvalgets virke.
Herefter blev Thomas Schwarz Wentzer valgt som VIP repræsentant og Marlene Hillerup Rimmen og Anna Marie Skriver Laulund deles om at repræsentere de studerende i udvalget.
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6. Valg til aktivitetsudvalget
Peter Thuborg præsenterede kort aktivitetsudvalgets virke.
Herefter blev Anemone Platz og Felix Riede vlagt som VIP repæsentanter og Line
Dam Westengaard og Katrine Mandrup Bach blev valgt for de studerende.
7. Valg til institutforum
Der skulle udpeges tre studerende fra studienævnet til Institutforum ved IKS. De udpegede behøver ikke være valgt til noget organ i forvejen. Valgperioden er 1 år.
De studerende havde ikke haft nok tid til at finde repræsentanter i deres bagland. De
melder derfor kandidater ind direkte til institutsekretariatet (Camilla Dimke) inden 1.
februar.
8. Eventuelt
Det kunne oplyses, at studienævnet mellem møderne primært kommunikerer via
mail og Blackboard. Hvis suppleanter ønsker at komme på maillinglisten eller blive
tilmeldt konferencen skal de kontakte studienævnssekretæren.
Der blev fremsat ønske om, at forretningsorden for SN, FU og aktivitetsudvalget rundesendes til alle medlemmer samt at de bliver lagt i Blackboardkonferencen. Der blev
i den forbindelse foreslået, at der i rundsendelsen også ville være links til kvalitetspolitikken og studienævnets hjemmeside, hvilket vil ske snarest mulig.
Der blev gjort opmærksom på, at møderne som udgangspunkt er offentlige (bortset
fra enkelte lukkede punkter). Der blev i den forbindelse ytret ønske om større udbredelse af referaterne fra møderne, bl.a. ved at der skulle linkes til referaterne i Instituttets nyhedsbreve. Hvis referaterne skal have en vis aktualitet, bør de derfor godkendes tidligere end på efterfølgende møde. Det blev derfor besluttet, at referaterne
fremover godkendes ved rundsendelse med 1 uges frist for kommentarer og rettelser.
Der blev spurgt til, hvem der er suppleanter for VIP. Følgende er valgt: AFI: Mikkel
Thorup, RV & AIS: Jørn Borup og Jesper Sørensen, HIST/KLS: Karen GramSkjoldager, ANT: Mads Daugbjerg og Bodil Selmer, ARK: Søren Michael Sindbæk.
Der er ikke valgt suppleanter for GS. Der blev envidere opfordet til, at hvis de valgte
ikke sidder i UN, bør det være VIP’s UN-medlem, som optræder som suppleant ved
fravær. Til det kan det bemærkes, at lovformligt set er det suppleanterne, der skal
deltage i SN-møder, og teoretisk set burde de også sidde i UN, hvilket dog ikke altid
er tilfældet hos alle. Praksis ved afbud har indtil nu været, at UN selv har sendt en
suppleant (den officielle eller en UN-repræsentant). Ved evt. afstemning er det kun
de valgte suppleanter, der officielt set må stemme.
Mødet sluttede 13.55.

