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Mødedato: 29. januar 2019 kl. 14-15 
Mødested: 1260-310 
Mødeemne: Konstituerende studienævnsmøde for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Søren Flinch Midtgaard, Ulrika Enemark 
Deltagere studerende: Sabrina Tatiana, Amalie Damgaard Johansen (observa-
tør), Lina Thirup (observatør), Marie Kudahl (observatør), Lisbeth Laustsen (ob-
servatør), Annemette Thøstesen (observatør) 
Studieadministrationen: Lise Ask Andersen, Mia Schou Johansen 
Afbud: Kim Overvad 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
”Valg af formand” tilføjes som pkt. 4. De efterfølgende punkter rykkes ned.  

 
2. Præsentation af studienævnets medlemmer og observatører (10 min) 

Studienævnets medlemmer og observatører præsenterede sig kort for hinanden 
 
3. Orientering om studienævnets arbejde (30 min) 

Den afgående formand orienterede kort om studienævnets arbejde. Kun overord-
net, da ingen nye medlemmer. Nye observatørere opfordres til selv at læse yderli-
gere i præsentationen. De er meget velkomne til at kontakte formanden, hvis der 
er spørgsmål.  
 

4. Valg af formand 
Mette Vinther Skriver vælges som formand. 
 

5. Valg af stedfortræder for formand (5 min) 
Ulrika Enemark valgt som stedfortræder for formanden 

 
6. Valg af næstformand blandt de studerende (5 min) 

Sabrina Tatiana valgt som næstformand 
 
7. Delegationspapir (5 min.) 

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab har delegeret kompetencen til at træffe 
afgørelse i en række dispensations- og meritsager til studienævnsformand og 
næstformand, jf. forretningsordenen § 4-6. Studienævnet beslutter at beholde de-
legationen.  

 
8. Mødedatoer foråret 2019 (5 min.) 

Studienævnet besluttede følgende mødetidspunkter foråret 2019. 
 
Onsdag den 20. februar kl. 13-15  
Onsdag den 27. marts kl. 14-16 
Onsdag den 24. april kl. 13-15 
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Onsdag den 22. maj 13-15 
Onsdag den 19. juni 13-15 

 
9. Evt.  
Intet til eventuelt 
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