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Møde den: 30. januar 2018, kl. 16.00–17.00 
Bygning og lokale: 1260-310  
Konstituerende Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Søren Flinch Midtgaard, Ulrika Enemark (af-
bud), Kim Overvad 
 
Deltagere studerende: Christian Hoe (afbud), Anders Thastum Vedsted (Afbud), 
Anisa Muhiyadin Abdi, Sabrina Tatiana  
 
Studieadministrationen: Tobias Abell Nielsen, Lise Ask Andersen, Helle Bønsøe, 
Rikke Nicoline Stokholm 
 

Referat 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes med flytning af punktet om ”Orientering om studienæv-
nets arbejde” til nyt punkt 9 samt tilføjelse af orientering om studienævnets hid-
tidige delegationsprincipper.  

 
2. Velkomst og præsentation af medlemmer 

Den afgående studienævnsformand, Mette Vinther Skriver, præsenterede hoved-
arbejdsområder for det kommende år.   

 
3. Valg af formand  

Mette Vinther Skriver stillede op og blev valgt.  
 
4. Valg af stedfortræder for formand 

Kim Overvad stillede op og blev valgt. 
 
5. Valg af næstformand blandt de studerende  

Christian Hoe stillede op og blev valgt. 
 
6. Indstilling af studieleder 

Mette Vinther Skriver stillede op og blev indstillet. 
 
7. Vedtagelse af forretningsorden for studienævnet 

Forretningsordenen tilpasset standardforretningsordenen for AU (tilpasningen 
går alene på antallet af medlemmer, og at nævnet i udgangspunktet mødes en 
gang om måneden) blev vedtaget uden ændringer.   
 
Delegationsprincipperne for studienævnets arbejde blev præsenteret og god-
kendt. Disse genbehandles på studienævnets førstkommende møde.   



 
 

  
  

Side 2/2 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

 

8. Kommende møder 
Nedenstående datoer for møder blev gokendt: 
 
Møder: Torsdag kl. 8-10 og onsdag 15-17 
Mødeforberedelse formandskab og administration: mandag 14.10-15.00 
 
Forslag mødedatoer 
22. februar (8-10) 
21. marts (15-17)  
19. april (8-10)  
23. maj (15-17)   
21. juni (8-10) 
 
Derudover afholdes møde vedrørende kandidatstudieordning d. 22. februar 
2018. Der blev spurgt ind til indholdet på mødet. Dette blev præciseret nærmer: 
Der vil især være fokus på det processuelle. 
 

9. Orientering om studienævnets arbejde 
Der blev orienteret om introduktion til studienævnsarbejdet, regler og rammer.  
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