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Dagsorden
Møde: VSN konstituering d. 27/4-2016
Sted: Stalden Viborg (Campus Viborg) Prinsensallé 1
Deltagere: Mange
Gæster:
Mødeleder: Palle Würtz
Mødelokale og forplejning: Thai Fuglsang
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AD. 2 – JUSTERING AF DAGSORDEN (ADJUSTMENTS)
AD. 3 – PRÆSENTATION AF VSN OG STUD. KOORDINATOR
AD. 4 – KONSTITUERING AF VSN BESTYRELSE. WORKSHOP
AD. 5 – SAMMENFATNING OG FORDELING AF POSTER TIL EKSTRAORDINÆR GEN.FORSAM
AD. 6 – VIA DSR FONDS AFGØRELSER
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Ad 1. – Valg af dirigent og referent (election of secretary of the meeting)
Valg
Valgt blev: Sarah Kamstrup
Deltagere: Stine, Kim, Peter, Allen, Inna, Mindaugas, Rune, Mia, Najieh, Anne
Marie, Henrik, Thai, Rikke, Morten, Sarah, Carlos og Palle.

Ad. 2 – Justering af dagsorden (adjustments)
Vedtagelse
Tilføjelse til punkt 4, VIA tilfredshedsundersøgelse.
Palle og Rikke er med i udvalget til en ny stud.tilfredshed undersøgelses
platform.
Fra Kvalitetsafdelingen er forsamlingen i dag bedt om at besvare 5 spørgsmål:
1. Hvad forstår du ved studieglæde?
2. Hvad er vigtigt for dig at blive spurgt om i en undersøgelse om studerendes
studiemiljø og trivsel?
(nævn mindst 3-5 temaer)
3. Hvad kan VIA DSR og dit lokale DSR gøre og hvad kan din uddannelse gøre
for at få flest mulige til at svare på undersøgelsen?
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4. Hvad kan VIA DSR og dit lokale DSR gøre og hvad kan din uddannelse gøre
for at involvere studerende i at ændre på de udfordringer, som undersøgelsen
viser, der er på din uddannelse og i VIA?
5. Hvad motivere dig til at motivere andre studerende?

Ad. 3 – Præsentation af VSN og stud. koordinator
3.1 Palle Würtz informerer om VSN.
Grundtanken med VSN er, at samle repræsentanter fra hver campus, således at
informationer bliver lettere tilgængeligt for alle udd. På campus samt campuser
imellem.
Det er vigtigt at vi udnytter hinandens potentialer og udbygger vores netværk
for at stå stærkere.
VIA ledelse følger nysgerrigt med på sidelinjen, og VIA-DSR
koordinationsudvalget med bl.a prorektor hjælper løbende til med at kvalificere
VSN og yde faglig sparring
Carlos motivere:
Ved at oprette et VSN, og have en fast valgt bestyrelse med 2 medlemmer fra
hvert campus, så kan vi lette arbejdsgangen i kommunikationen mellem
campuser.
Det betyder, at er man ex. gæst (konkret tilfælde) på en anden uddannelse på et
andet campus, og oplever uretmæssigheder, så kan man gå til sit lokale
bestyrelses medlem, som så kan formidle kontakt til den/ de respektive campus.
Samtidig vil det give en bred tryghed, og en bedre ”top til bund” kommunikation,
Således at den enkelte studerende får mulighed for at få feedback på sager, og
følge med i beslutningsforslag og emner der behandles i VIAs ledelse og
bestyrelse.
3.2 Stine Møller præsenteres som VSN/ DSR koordinator
- Stine ansættes i en intern projekt stilling i 12 måneder, fra 1/5 16´ – 1/5 17´
Stillingen er den første af sin art, og oprettes for at understøtte VSN/ VIADSR og
det studenter sociale i VIA, på tværs af regionen.

Ad. 4 – Kvalifisering af VSN bestyrelse. Workshop
Palle og Carlos motivere:
Hvis vi, de studerende, skal have større indflydelse og mere at få sagt på tværs i
VIA land, er det vigtigt at vi får et bredere kendskab til hinanden, og de lokale
udfordringer, for at få erfaring og sparring i mange henseender.
-

Hvad får du ud af det?
Generelt svarer folk: Giver mig netværk, anderledes kompetencer end dem
man kan læse sig til, møde nye mennesker, udvikle personlighed,
Hvad er vores opgave?
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VSN uddannelse/ kursus ønsker
Kim Østergaard: Savner klarhed, og overblik. Manglende kommunikation
Er der mulighed for suppleanter, og SKAL bestyrelsesmedlemmerne være 2
faste??
Drømmer om at der kommer mere tvær-campus information (opgave for
VSN)
VSN skal være med til at arbejde for bedre kommunikation (opgave for VSN)
Sarah spørger til §8
VSN kan det være en platform på studienet, hvor al student-student
information
Kan bestyrelsen være lønnet? Evt. telefon!
Struktur: VSN ønskes at have en struktur der er logisk og synlig
Gennemgang af udkast til revidering (sendt til mødedeltagerne)

Ad. 5 – Sammenfatning og fordeling af poster til ekstraordinær gen.forsam
- Senest 1/5 melder 10 personer sig til d.19 som hjælpere.
Allan, Thai og Henrik fra campus Viborg er lokale tovholdere
Sarah fra Randers, og Mia fra Holstebro vil også hjælpe.
Carlos og Palle er selvsagte

Ad. 6 – VIA DSR Fonds afgørelser
- Fordeling af 50.000 kroner til ansøgninger
- Der udpeges 7 personer d.19/5 der afholder fondsmøde efter
ekstraordinær gen.forsam.

Ad. 7 – Evt. og handlinger til næste møde (evt. and next meeting)
- Ekstra ordinær gen.forsam. 19/5 kl 1630 – 19.00
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