Referat fra MR-møde
Afbud: Tilstede: Magnus, Caroline, Johanne, Christian, Julie, Peter, Thomas,
Thomas, Aleksander, Anders, Julius, Mette, Carina (Studenterrådet),
Hanna-Louise (sekretær).

Dato og tid: 04/02/2019
kl. 17-19
Tid og sted: Loungen i
medicinerhuset

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Magnus
Referent: Hanna-Louise

2. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet er godkendt.
Dagsordenen er godkendt.

3. Forslag til finansiering af forplejning v. Julius – beslutning
Der har tidligere været plads i MR’s budget på forplejning, men det er ifølge AU ikke længere acceptabelt.
Der er forslag om at bruge dele af afkastet på værdipapirer på at sikre forplejning på MR’s møder.
Der afprøves en ordning 2019 ud med forplejning fra værdipapirsafkast.
4. Semesterrepræsentanter - beslutning
Der mangler nogle semesterrepræsentanter, der sørger for at formidle sager fra semestret til MR. Det er en
klar fordel, hvis semesterrepræsentanten går på selve semestret.

1. semester: Christian er backup og spørger på semestret.
2. semester: (Mette Kildegaard). Der spørges ud på semestret eller på Facebook.
3. semester: Kia Lærke Madsen
4. semester:
6. semester: Peter Alexander og Johanne
9. semester: Christina Shen Zhuang Nielsen
5. Semesterrepræsentantpraksis – diskussion
Hvad er praksis, hvis vi ikke kan finde en repræsentant? Sikrer kursuslederne selv en ordentlig evaluering,
eller går den tabt, når der ikke er en studerende til at følge op på den? Ellers bør man udpege en ansvarlig
på MR-mødet, der har til ansvar at finde en. Det kan være en idé at opreklamere, at man sagtens kan deles
op repræsentantrollen. Der tjekkes, om nogle internt i MR kan på et semester, og ellers hører vi blandt
bekendte. Det har fungeret godt med en tovholder på at finde dem. Det bør være en selvstændig opgave i
MR at gøre. Det kan hjælpe med at ensrette opgaven, så der sendes den samme mail ud til semestrene.
Julius og Julie påtager sig rollen sammen.
6. Valg til institutforum - orientering, diskussion og beslutning

Til institutforum kan man sidde med som semesterrepræsentant. MR skal vælge en eller to til en
formel opstillingsliste til valg i maj.
- Der er én plads på Biomedicin. På Biomedicin har der siddet en uden for MR. Caroline
hører ham, der sidder i forvejen, om han har lyst til at fortsætte.
- Klinisk Medicin har 3 pladser: Christine vil gerne fortsætte på den ene.
Det kan evt. slås op fra MR’s facebookside på torsdag. MR går i tænkeboks, om de har lyst til at
opstille eller om de kender nogle.
7. Forslag til et forårsarrangement v. Julius - diskussion

-

-

Der er sat 10.000 kr. af til at arrangere et forårsarrangement.
Det kunne være en oplægsdag om de nye studieordninger, hvor MR inviterer nogle
studieledere og ledere for hhv. bachelor- og kandidatdelen. Der er behov for oplysning.
Der er flere fra de forskellige semesterarbejdsgrupper, der er klar på at fortælle om
arbejdet og ændringerne.
o Der stiles mod at lave et studienævns-arrangement omkring september. Thomas,
Caroline og Julius kigger på det.
MR kunne invitere en masse foreninger til et hygge-arrangement og lære hinanden bedre
at kende.
Medicinerhuset-arbejdsdag med vedligeholdsarbejde.

-

Husk, at man kan søge Studenterrådet om støtte til arrangementer.

-

8. Lad os gøre MR sexet v. Caroline - diskussion
Er også blevet diskuteret under punkt 7.
Brainstorm:
MR har været lidt affolket, og der har manglet nogle arrangementer. Vi mangler at tage ejerskab over
de sejre, vi har gennemført og noget konkret formidling om, hvad MR laver. Det skal også
kommunikeres, at man ikke behøver vide meget om instituttets opbygning for at være MR-aktiv, men
at det er nok at mene noget og gerne ville ændre noget. Nogle studerende tror, at man skal stemmes
ind i MR. Hvad er kernen i MR’s arbejde – skal vi reducere arbejdet til en bestemt formålsbeskrivelse og
gøre netop den ting rigtigt og derefter kunne fylde nye opgaver på. Den flade struktur er vigtig i MR, så
man kan arbejde med det, som man har lyst til. Måske er der også en faldende tendens til det at have
en holdning på medicinstudiet, og dér har MR en opgave i at hanke op.
Idéer:
- MR har en masse trøjer, som man kan tage på som reklame til eks. fredagsbarer.
- Vis Månedens MR-sag på facebooksiden, og tag ejerskab.
- Har man en god idé til et PR-stunt, så kom til PRIT. (2. semester-rep.)
9. Briefing/brainstorm over forårets projekter - orientering
Briefing:
- Reformprojekt af studieordningerne fra arbejdsgrupper til projektgrupper til studienævnet.
- Studienævnsmøde om 9. semester og eksamen fra åben til lukket bog eksamen.

o

o

o
o
o

Kandidaten laves i forvejen om i 2020. Begrundelsen har været, at det er for svært at lave
nye eksamensspørgsmål, og at de bliver alt for detaljerede med åben bog. 7., 8. og 11.
semester har allerede ændret eksamensform af den grund.
Hvad har argumentet været med at ændre eksamensformen i starten? Der er et argument i
at have åben bog-eksamener, fordi de afspejler den virkelighed som den viden skal bruges
i.
Det er uforsvarligt, at der ændres på eksamensformen midt i semestret.
Forslag: MR accepterer, at eksamensformen ændres til lukket bog, men med den
forudsætning, at spørgsmålene bliver ordentlige.
Studienævnsrepræsentanterne tager pointerne med til SN-mødet i morgen.

10. Opsupplering af MR og udvalg - orientering og beslutning

-

Kort orientering om udvalg:
Forretningsudvalget står for at arrangere møder og agerer daglig ledelse mellem møder.
Varmestueudvalget sørger for driften og vedligehold af Medicinerhuset.
PR og IT står for ekstern kommunikation på facebooksiden og foreningsaftener.
Faglig dag og årets underviser står for arrangementerne.
Festudvalget arrangerer fester.
Det nationale medicinerråd samarbejder med medicinerråd landet over. (kører ikke).
Konferenceudvalget arbejder med at sende medicinstuderende på internationale
konferencer. (kører på vågeblus).
Studenterrådet er paraplyorganisationen for alle fagråd på tværs af universitetet bl.a. om
hvordan man for rekrutteret og fastholdt nye. Holder konstituerende fællesrådsmøde 21.
februar.
Legatudvalget er nedlagt.
Uddannelsespolitisk Udvalg kører i FADL. Holder møde engang hver 3. måned og diskuterer
mere national uddannelsespolitik.
Stud.med.sam er fællesforeningen for foreninger på medicinstudiet.
Studienævnet er det institutnære organ, der vælges formelt til universitetsvalget.
Akademisk Råd kører på fakultetsniveau og vælges formelt til universitetsvalget.

Indsupplering til MR: Mette, Johanne.
Festudvalg: Julius
Studenterrådet: Magnus får mails,
Man kan melde sig på poster løbende.
11. Forårets møder - orientering

5. mar., 3. april, 2. maj og 3. juni.
Noteres. Afholdes fra 17-19 i Kantinen på Folkesundhed.
o

12. Evt.
Foreslå kompetencehævning til MR-medlemmer.
IMCC foreslår at bruge et par tusinde kroner på at gøre foreningshuset i 1190 hyggeligere. HannaLouise sender til FU, der behandler hurtigt.
MR er inviteret til Edinburgh for at tale klinik og evalueringen af opholdet.

Studenterrådet har repræsentanter i AU’s valgudvalget, der bl.a. skal behandle, hvorvidt
forskningsårsstuderende skal have stemmeret.

Punkt på næste møde:
- Opfølgning på økonomi.
- Opfølgning på kandidater til institutfora
- Hvor skal MR lægge sine kræfter?

