VIA-DSR Møde
Sted:
Campus Silkeborg
Nattergalevej 1
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Lokale B172

Mødedato:
27. oktober 2016

Deltagere
Formand Inge Bech, Næstformand Christopher Ammentorp, Catja
Brühl, Peter Vari, Jennifer Terstegge, Amanda Kuijpers, Sarah Kamstrup, Anders Andersen, Thai Fuglsang, Cristian Russu, Mindaugas
Mikalainis, Andreas Pedersen
Gæster
Elvir Maleskic og Stine Møller
Afbud

REFERAT/
DAGSORDEN
E: STRM@via.dk
T: +4587551016
Dato: 7. november 2016

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Nyt fra formand og VIA bestyrelse - orientering
4. Nyt fra råd og udvalg
5. Hvad vil vi med VIA-DSR - orientering
6. Gennemgang af vedtægter
7. Forretningsorden
8. Orientering om PHS referat
9. Kursus weekend - orientering

Punkt 1. Valg af dirigent og referent
Sagsansvarlig:
Formand Inge Bech
Sagsfremstilling
Der skal vælges en dirigent og en referent.
Indstilling
Christopher Ammentorp indstilles som dirigent
Stine Møller indstilles til referent
Referat
Christopher bliver valgt som dirigent
Stine bliver valgt som referent
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Punkt

2. Godkendelse af dagsorden

Sagsansvarlig:
Formand Inge Bech
Sagsfremstilling
Her er det muligt at komme med input til ændringer i dagsordenen.
Indstilling
At dagsordenen godkendes.
Referat
Dagsorden er godkendt

Punkt

3. Nyt fra formand og VIA bestyrelse - orientering

Sagsansvarlig:
Formand Inge Bech
Sagsfremstilling
Der er bestyrelsesmøde fredag d. 28. oktober formandsteamet orienterer kort om relevante dagsordenspunkter.
Indstilling
At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning.
Referat
Koordinationsudvalget mødtes d. 5 oktober i Randers. Koordinationsudvalgets mødestruktur forklares ift.
mødet med de studerende og det forklares hvem der sidder i udvalget. Det er Prorektor Peter Friese, uddannelseschef Peter Møller Pedersen, uddannelsesleder Karen Søndergaard og chef for interne relationer på
campus Horsens Annemette Glyngø
I bestyrelsesmaterialet til møde i VIA’s bestyrelse d. 28/10 er der et referat fra et møde mellem VIA, KKR og
Region Midt hvor rektor Harald Mikkelsen fortæller at med de planlagte besparelser på 2% årligt vil VIA fra
2017 komme til at sænke kvaliteten. Det kan ikke undgås at det går udover kvaliteten når der skal spares
mere.

Punkt

4. Nyt fra råd og udvalg

Sagsansvarlig:
Formand Inge Bech
Sagsfremstilling
Hvert campus kommer med en kort orientering om hvad der fylder på deres campus.
Indstilling
At hver campus har tænkt over relevante emner til dette punkt.
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Referat
Holstebro de er ved at starte et nyt Campus DSR op da det tidligere kun var Fys der var med. De laver en
udvalgsdag d. 11/11. De er ved at renovere fredagsbaren.
Herning er ved at starte op, de er ikke mange mennesker, så lige nu er de mest ved at rekruttere folk så det
kan blive stabilt. De er med til at arrangere et arrangement sammen med fredagsbaren så de studerende
lærer dem at kende og ser at DSR ikke kun politik
Silkeborg er ved at arrangere juleafslutning for sygeplejestuderende
Viborg er ved at ændre kulturen omkring det at arbejde frivilligt som studerende i DSR. De har lavet en græskar-skærings konkurrence for at skabe ansigts til ansigt kontakt. De holder Halloween fest i morgen 28/10
Horsens de har haft en workshop for at skabe bedre samarbejde hvilket DSR var meget involveret i. Der var
ikke fyldt op, men det var en succes fordi de kom frem til hvad deres mission og vision er og hvad de skal
arbejde med fremadrettet. I morgen 28/10 har de Halloween fest og international dag.
De arbejder på at fortælle de studerende at DSR ikke kun er socialt, men også er politik. De har fået flere
medlemmer. De har stort fokus på den plads Campus Horsens har fået i medierne pga. den store andel internationale studerende.
Der kommer ikke så mange til educational board, men det er noget de arbejder på. Tidligere har det været
uddannelsesleder som har udpeget en studerende til at deltage og så ikke bekymret sig om den studerende
mødte op. Det bliver der nu arbejdet på.
Skive de har fået et nyt formandskab i DSR og de prøver at få et tættere samarbejde med ledelsen.
Randers, de har en udfordring med kommunikation især fordi de er meget få i Campus DSR. Der sidder 2
studerende fra hver uddannelse så de er 6 personer i alt.
Nr. Nissum der sad en it medarbejder som nu er stoppet og der er ikke ansat en ny hvilket er et problem da
halvdelen af de studerende er net studerende. Det er et problem at underviserne ikke har en at gå til med it
problemer da det er deres måde at kommunikere med de studerende på. Underviserne er frustreret og de
studerende støtter dem.
Campus Aarhus C. Det sociale går rigtig godt. Campus DSR er dog stadig i opstartsfasen og er derfor ikke
fuldt kørende endnu.
Campus Aarhus N er ved at starte et kompetenceforløb op som skal styrke de forskellige DSR der er på stedet.

Punkt

5. Hvad vil vi med VIA-DSR - orientering

Sagsansvarlig:
Formand Inge Bech

Journalnr.: [A-###-###-###]

Sagsfremstilling
På sidste møde blev der udtrykt ønske om at der skal være en samtale om hvad vi vil med VIA-DSR.
Indstilling
Da dette er et punkt som er mere tidskrævende end hvad der er plads til i dagsordenen lægges der op til at
dette bliver håndteres vha. metoden fremtidsværksted i kursusweekenden.
Referat
Orienteringen er taget til efterretning.
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Punkt

6. Gennemgang af vedtægter

Sagsansvarlig:
Formand Inge Bech

Journalnr.: [A-###-###-###]

Bilag
4.1 Gældende vedtægter
4.2 VIA-DSR vedtægter på engelsk (UK)
4.3 Inge og Christophers forslag til vedtægter
Sagsfremstilling
Inge og Christopher har siden sidste møde gennemarbejdet vedtægterne som blev sendt ud til alle medlemmer af VIA-DSR onsdag d. 5. oktober.
Under §5 starter Cristian med at forklare hans synspunkt for denne paragraf
Indstilling
Der indstilles til at alle har læst vedtægtsforslaget grundigt igennem og på mødet kommer med input og forslag til ændringer.
Referat
Der blev arbejdet videre på det ændringsforslag der er lavet. Dette vil nu blive sendt til gennemsyn i juridisk
afdeling så det endelige forslag kan laves færdigt på mødet d. 15. dec.

Punkt

7. Forretningsorden

Sagsansvarlig:
Studenterkoordinator Stine Møller
Bilag
7.1 Forretningsorden
7.2 Forslag til forretningsorden
Sagsfremstilling
Stine Møller har siden sidste møde arbejdet videre på trin 1 ift. ændringer i forretningsordenen.
Indstilling
At VIA-DSR har læst forlaget til forretningsorden igennem og kommer med input.
Referat
Dette punkt blev pga. tidspres udskudt til næste møde

Punkt

8. Orientering om PHS referat

Sagsansvarlig:
Formand Inge Bech
Bilag
8.1 Referat 16-18 sept
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Sagsfremstilling
Formandsteamet orienterer om PHS weekenden ud fra referatet.
Indstilling
At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning.
Referat
Dette punkt blev pga. tidspres udskudt til næste møde i kursusweekenden

Punkt

9. Kursus weekend - orientering

Sagsansvarlig:
Formand Inge Bech
Sagsfremstilling
Vi nærmer os snart kursusweekenden. Inge, Christopher og Stine fortæller kort om kursusweekenden
Økonomi
[Tekst]
Indstilling
At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning og stiller spørgsmål ved uklarheder.
Referat
VIA-DSR tager orienteringen til efterretning

Punkt

10. Evt.

Sagsansvarlig:
[Navn]
Referat
Intet til eventuelt

Punkt

11. Evaluering

Sagsansvarlig:
Formand Inge Bech
Sagsfremstilling
Hvert medlem får lige som sidst et dokument som de undervejs kan skriver noter ned på. Efter mødet evalueres der mundtligt.
Referat
Ingen havde nogen kommentarer. Der blev gjort opmærksom på, at de ikke havde fået udleveret papir til at
notere. Det husket til næste gang.
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