Dagsorden for MR møde
Deltagere: Agnes, Tharsika, Martin, Christine, Mai-Britt, Josephine, Vibeke,
Christian, Archana, Anne-Sif, Gideon, Andreas, Daniel, Julie, Mette H, Helene,
Mette I, Julius, Kamilla, Nikolaj, Abdul.

Dato og tid:
05/10/2016 kl. 17-19
Sted:
Frokoststuen, Folkesundhed
(byg. 1260)

Afbud: Malene, Majuran, Rasmus, Ellen.

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Agnes
Referent: Marlene
2. Godkendelse af referat og dagsorden
Rettelser til punkt 8: Mette Iversen skal stå under VU i stedet for Mette Hastrup. Daniel skal tilføjes under
bygningsudvalget. Ellers godkendt.
3. Foreningshus-udvalg v. Bygningsudvalget - diskussion & beslutning
 Hvem skal med i udvalget?
Oplæg:
Kineserhuset er stadig i gang med at blive opført og vi skal have fundet ud af, hvordan det skal køre. Derfor vil
det være oplagt med et udvalg, bestående af repræsentanter fra samtlige udvalg der benytter huset, til at stå
for småtingene i forbindelse med dette. Det er et forslag som vi vil tage med på stud.med.sam møde når vi er
tættere på, at huset er færdigt.

Kommentarer:
Hvis alle foreninger skal have en repræsentant bliver det for stor en gruppe. Det er kun IMCC og MR der bør
have en repræsentant. Andre foreninger kan så byde ind.
Det er en god ide at inddrage alle foreninger i VU sådan, at MR ikke skal stå for det alene.
Vi kan lave forskel på et evt. varmestueudvalg og administration (daglig drift).
Rengøring eksempelvis, kan godt gøres til en fælles ting, men alt der omhandler penge skal ikke uddelegeres,
det er MR’s ansvar.
VU er blevet for lille og der mangler flere kræfter.
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Konklusion:
Generel enighed om forslaget, men der skal sættes et maks. antal på udvalget. Forvaltningsretten beholder vi,
men ellers skal folk der bruger huset bidrage til at vedligeholde det. Det lavpraktiske ligger ved foreningerne
men når der er noget der skal købes ind er det VU’s opgave.

4. Valg - diskussion & beslutning
 Studienævn v. Vibeke
 Akademisk Råd v. Julius og Mai-Britt
Vi har nogle udvalg som ligger skævt fordelt i forhold til når vi konstituerer MR. Vi skal derfor have valgt dem i
dag.
Akademisk Råd:
Der er møde fire gange om året – af tre timer. Der er 23 med i udvalget. Akademisk råd har ikke nogen
decideret magt, men har ret til at udtale sig til dekanen. Det er ofte tungt fordi, at der er meget læsestof men
det er overkommeligt. Man får hørt meget om hvad der foregår på Health fakultetet, samt mulighed for at
komme med inputs til det. Det kan være en fordel at sidde med til studenterrådets møder, hvis man er med i
Akademisk råd.
Hvem vil stille op? (i alt 2 + 1 suppleant)
Mette I, Julius, Andreas som suppleant.
Resultat:
Mette I og Julius er valgt ind, samt Andreas som suppleant.
Studienævn:
Studienævnet er det eneste sted på universitet hvor de studerende er repræsenteret på lige fod med det
videnskabelige personale. Studienævnet håndterer blandt andet studieplanlægning og sager vedr.
dispensation og merit. Man får meget indflydelse i forhold til de studerendes ve og vel, men det er samtidig
en af de tungeste poster man kan få som repræsentant for MR. Der er møde én gang i måneden af ca. 2,5 time
plus forberedelse. Normalt har vi ting med på det almindelige MR møde inden det kommer videre til
studienævnet, hvilket er en fordel.
Hvem vil stille op? (i alt 6 + 1 suppleant)
Agnes, Nikolaj, Julius, Christian, Tharsika, Helene, Ellen.
Resultat:
Agnes, Nikolaj, Julius, Tharsika, Helene og Ellen er valgt ind, samt Christian som suppleant.
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5. Økonomisk orientering v. MØ – orientering
Vi er ved at skifte til Lægernes Pension og Bank og vi skal derfor have lavet nogle vedtægtsændringer på de
næste to møder før, at vi kan skifte bank. Disse ændringer bliver taget op på næste møde.

6. Fakultetsledelsens kommunikation med de studerende v. FU – diskussion
 Semesterrepræsentanternes rolle
Der skal laves en hvid bog til semesterrepræsentanterne, hvor repræsentanterne hver især kan byde ind.
 Konkrete eksempler på manglende kommunikation fra HEALTH til de studerende
Oplæg:
PRIT får tit mails om noget vigtigt som de studerende skal vide via MR’s facebookside. Det er ikke holdbart, at
universitetet ikke har en måde at kommunikere med de studerende på.
Kommentarer:
Enig, på KU har studievejledningen deres egen facebookside. Det er for dårligt, at det er os der skal stå til
ansvar for universitetets kommunikation da vi er en forening.
De bør bruge Blackboard i stedet for Facebook, da det ikke er alle der er på Facebook.
Enig med, at det er forkert den måde universitetet gør det på, men vi bør ikke stoppe med at dele ting på
Facebook.
Hvis de vil have delt noget som alle skal vide, bør de sende en mail til alle studerende via au mail.
Det er ikke fordi, at de ikke har andre muligheder – det er for at nå bredt ud. Der er alligevel nogle ting vi
gerne vil skrive på Facebook, men vi skal holde det adskilt da vi ikke kan stå til ansvar for, at det når ud til alle.
Universitetet slipper for nemt afsted med at sende det videre til os. Man kunne evt. have en facebookside for
medicinstudiet gennem universitetet. Vi bør prøve at få det igennem i stedet for at afvise det de sender.
Oplæg:
Karrieredag har bedt Tharsika om at lave deres event på Facebook, da de ikke har en facebookside. Kan det
evt. laves sammen med PRIT?
Kommentarer:
Nej, vi skal ikke stå som afsender/vært for noget vi ikke har med at gøre, men vi kan godt dele det på
Facebook. Det sendes videre til PRIT og afvises. Vi deler altså budskabet og ikke andet.
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Oplæg:
Der er flere eksempler på dårlig kommunikation mellem ledelsen og de studerende. For eksempel sagde
dekanen ikke farvel til de studerende. Derudover informeres der ikke om, at der bliver skåret i antallet af
forskningsårsstuderende. Ledelsen er generelt for dårlig til at inddrage de studerende.
Kommentarer:
Man kunne evt. skrive en tale til den næste dekan om de problemer vi har - og har haft.
Konklusion:
 Universitet skal på Facebook.
 Vi skal ikke stå for ting som vi ikke har noget med at gøre.
 Vi skal have italesat, at der er en mangelfuld kommunikation mellem ledelsen og de studerende.
 Mette Iversen laver et udkast til brevet til den nye dekan.

7. AMEE – v. Vibeke – orientering
Oplæg:
Vi var fire i Barcelona i august, i forbindelse med AMEE, og vil gerne fortælle om det.
AMEE er en stor kongres med 3500 delegerede fra hele verden: 350 studerende samt
forskere/uddannelsesansvarlige i medicinsk uddannelse præ – og postgraduat. Konferencen bestod af
symposier, præsentationer, sessioner og messe.
MR/SN er med til AMEE for at finde inspiration og løsningsforslag til de aktuelle problemer på AU, samt til nye
tiltag. Men også for at fortælle hele verden, hvor godt det er at læse medicin i Danmark.
Vi har lært om professionalisme, feedback, MMI (mini interviews ved kvote 2 optagelse), udvikling af curricula,
uddannelse af læger i 3. verdenslande, talentudvikling, inddragelse af patienter i uddannelse af læger, samt
belønning af studerende der er foreningsaktive.
Internationalt udvalg står for at søge fonde. Næste års konference er i Helsinki d. 26.-30. august 2017.
Hvis man vil vide mere kan man spørge Ellen, Vibeke, Nikolaj eller Julius.

8. Julefrokost – v. FeU – orientering
Vi skal have fundet en dato til julefrokosten så derfor bliver der lavet en doodle hvor vi kan stemme om
datoerne. Vi skal desuden have fundet et lokale, så dem der kender til nogle mulige steder (f.eks. ved
bosteder) undersøger det.
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9. Adgang til Impax – v. Mette – diskussion
Oplæg:
Hvis det forventes, at vi skal kunne billeddiagnostik bør vi også have adgang til impax.
Kommentarer:
Nogle steder får man adgang.
Problemet ligger i, at det tager for lang tid at oprette i forhold til de studerende der kun er på klinikkerne i fire
dage. Andre steder har man en åben adgang - dvs. et brugernavn og password til alle.
Konklusion:
Repræsentanter på insitutforum for klinisk medicin tager det op, og det tages også op på studienævnet.

10. Lokalebooking – v. Katrine, Mette og Christian – diskussion
 Der bliver booket for små lokaler ift. Holdstørrelse
Oplæg:
I FU har vi fået flere mails vedr. for små lokaler der er blevet booket til for mange mennesker. Især på
kandidaten bliver man kastet rundt i små lokaler med dårligt indeklima, hvilket går ud over indlæringen. Vi bør
kontakte studieadministrationen, da der skal findes en løsning.
Kommentarer:
Der har tidligere været skrevet en mail og der er allerede blevet rykket på det der kunne rykkes. De gør hvad
de kan, og arbejder på at rykke alt obligatorisk undervisning til egnede lokaler.
Det er ikke i orden. Vi mangler desuden et overblik på AU over, hvilke lokaler der er ledige.
Konklusion:
Semesterrepræsentanterne kontakter institutleder og kursusleder og forklarer om problemet. Vi skal stå fast
ved, at der skal gøres noget. Det bliver også taget op ved studienævnet.

11. Fællesbillede – v. Vibeke – beslutning
 Både af hele MR og semesterrepræsentanter
12. Eventuelt
A. Faglig dag/foreningsbazar:
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Faglig dag er på fredag og vi har brug for flere til at hjælpe med foreningsbazar. Vi skal have nogle flyers og
plakater, samt fortælle om hvad vi laver.
Martin, Tharsika, Vibeke, Julie, Mette kommer.
B. Omnibus:
Omnibus vil gerne skrive om hvordan det er at være norsk/svensk studerende, samt noget om SU. De skal
derfor bruge et par studerende til dette, så hvis nogle fra MR kender nogen, må de gerne sige til. Der bliver
lavet et opslag på Facebook om dette.
C. Forskningsårsstuderende:
En gruppe har snakket om at lave noget rabalder vedr. nedskæringerne af forskningsårsstuderende ved at få
det ud i medierne. Er der nogen der har lyst til at medvirke til det laver vi et møde. Der laves et
Facebookopslag herom.

D. Rodet medicinerhus:
Der har været problemer med oprydningen i medicinerhuset primært efter, at andre foreninger har afholdt et
arrangement. Dette blev taget op til stud.med.sam mødet i går, hvor det blev vedtaget, at alle foreninger skal
skrive til MR hvis de skal bruge medicinerhuset til arrangementer fremover. Men vi skal have klarlagt nogle
retningslinjer.
Kommentarer:
Det er ikke fair at VU skal stå for at rengøre medicinerhuset efter, at andre foreninger har svinet det til.
Det er både foreninger og almindelige studerende der sviner.
Foreningerne vil gerne have en vejledning til rengøring (hvor står rengøringsartiklerne og hvad skal der gøres)
hver gang de har booket loungen/medicinerhuset.









E. Fra stud.med.sam møde:
Vi må ikke stille grillstarteren på fliserne.
Der var ikke nogen der havde meldt sig til at holde faglig dag, men der kommer nogle.
PUST spørger om vi kan reklamere for faglig dag på Facebook.

F. Fra Akademisk råd møde:
Økonomien på klinisk institut har været dårlig – blandt andet fordi, at mange studerende går på barsel og
får dispensation, hvilket koster penge for instituttet. Vi bliver trukket mere i vores indtægter end vi burde.
Der kan derfor muligvis være noget at hente på dette område.
Der kommer muligvis en ny studieportal.
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G. Forretningsudvalget
Husk at melde afbud inden dagsordenen laves.

13. Mødeevaluering udenfor referat: Øl i studenterbaren - beslutning
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