3. VIA-DSR møde 2017
Sted:
Campus Silkeborg
Nattergalevej 1
8600 Silkeborg
Lokale B172

Mødedato:
11. maj 2017
Kl. 16-19

Deltagere
[Navne]
Gæster
Afbud
[Navne]

Forberedelse:
Hvert Campus skal have skrevet ” Nyt fra hvert campus” inden mødets
start som et forsøg på mere møde effektivitet. Det sendes til
MHDI@via.dk

REFERAT/
DAGSORDEN
Mødeleder:
Cristian Russu
Formand for VIA-DSR
Referent:
Mads Dinesen
E: MHDI@via.dk
T: +4587551016
Dato: 27. april 2017

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Direktionens punkt
4. Nyt fra formand
5. Nyt fra VIA bestyrelse
6. Nyt fra hvert campus
7. Budget
8. Status - Uddannelsesdebat i Nr. Nissum
9. Status - Valgproces til generalforsamling
10.[Nummereret punkt - Dagsordenoversigten opdateres med F9]
11. Eventuelt
12. Evaluering

Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent

Sagsfremstilling
Der skal vælges ordstyrer og referent
Indstilling
Mads indstilles som referent
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Referat

Punkt

2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Her er det muligt at komme med input til ændringer i dagsordenen.
Indstilling
At dagsordenen godkendes
Referat

Punkt

3. Direktionens punkt

Sagsfremstilling
Samarbejde mellem Direktionen og VIA-DSR
Indstilling
At VIA-DSR stiller spørgsmål og yder sparring til direktionen.
Referat
[Tekst]

Punkt

4. Nyt fra formand

Sagsfremstilling
Formandsteamet kommer med en kort orientering af aktuelle sager.
Indstilling
At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning. Der må stilles korte opklarende spørgsmål, men der er ikke
plads til debat. Hvis man ønsker at debattere orienteringspunkterne, kan man tage dem op under ”Eventuelt”, dog kan det ved tidspres blive udsat til næste møde.
Referat

Kommunikation
[Tekst]
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Punkt

5. Nyt fra VIA bestyrelse

Sagsfremstilling
Der var bestyrelsesmøde d. 30. januar og er igen d. 30. marts. Formandsteamet orienterer kort om relevante
dagsordenspunkter.
Indstilling
At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning. Der må stilles korte opklarende spørgsmål, men der er ikke
plads til debat. Hvis man ønsker at debattere orienteringspunkterne, kan man tage dem op under ”Eventuelt”, dog kan det ved tidspres blive udsat til næste møde
Referat

Punkt

6. Nyt fra hvert campus

Sagsfremstilling
Hver 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.
Referat

Kommunikation
[Tekst]

Punkt

7. Budget

Sagsfremstilling
På mødet vil formand Cristian Russu fremlægge et ændret og mere detaljeret budget.
Økonomi
Regnskab 2016

Budget 2017

Rejser

kr.

26.331,36

kr.

50.000,00

Forplejning

kr.

8.536,00

kr.

12.000,00

Generalforsamling

kr.

12.201,39

kr.

5.000,00

VIA-DSR kursus

kr.

4.688,00

kr.

23.000,00

PR

kr.

8.977,40

kr.

1.500,00

Folkemøde

kr.

6.744,00

kr.

7.000,00

kr.

1.500,00

Uddannelsesfolkemøde i Nr Nissum
Studenterforum UC

kr.

12.895,60
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Fond 2017

kr. 100.000,00

Fond 2016

kr.

76.981,37

Fond 2015

kr.

14.582,63

Tal op 2015

kr.

16.028,20

I alt

kr.

187.965,95

kr. 200.000,00

Indstilling
At alle medlemmer deltager i debatten og kommer med input til budgettet.
Referat
[Tekst]
Kommunikation
[Tekst]

Punkt

8. Vedtægter på engelsk

Bilag
8.1 Engelsk oversættelse af vedtægter
Sagsfremstilling
Maria Vindriis har lavet en oversættelse af VIA-DSR’s vedtægter. Alle medlemmer af VIA-DSR har fået tilsendt disse og blev bedt om at kigge den igennem til dette møde så der er enighed om at der står det
samme på engelsk og dansk.
Indstilling
At medlemmerne kommer med rettelser og input.
Referat
[Tekst]
Kommunikation
[Tekst]

Punkt

9. Status - Uddannelsesdebat i Nr. Nissum

Sagsfremstilling
Følgende er modtaget fra Nr. Nissum DSR:
Kort fortalt, drejer det sig om, at man til Uddannelsesdebatten i september, gerne vil havde de studerende til
at lave en workshop om det at være studerende. Det skal bestå af et oplæg på 30 minutter og 1,5 times
"workshop". og der vil være 3 andre workshops pp adressen i samme tidsrum, om andre emner, blandt andet arrangeret af undervisningsministeriet.
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Morten Bramming, der er projektleder af Uddannelsesdebatten, har spurgt vores lokale DSR i Nissum, om vi
vil være med til at stå for det, og det vil vi gerne - men tanken er, at det også skal/kan blive et samarbejde
med VIA DSR og DSF. Den nye formand for DSF, Sana Mahin Doost, skal være med i en debat efterfølgende, men det giver mening at VIA DSR også er med/repræsenteret (synes jeg). Det kunne måske være
en anledning for den nye formand i det nationale UC samarbejde, at komme på banen?
Vi er ikke færdige med at diskutere det i vores lokale DSR, og jeg, og to andre er slet ikke studerende til den
tid, men jeg synes at VIA DSR skal informeres, og så kan vi evt invitere resten af det lokale Nissum DSR til
vores møde næste gang, når vi er i Nissum.
Økonomi
Der er som udgangspunkt sat 1500 kr. af til dette i budgettet.
Indstilling
At alle medlemmer deltager i debatten.

Referat
[Tekst]
Kommunikation
[Tekst]

Punkt

10. Status - Valgproces til generalforsamling

Sagsfremstilling
Til sidste GF var fremmødet ikke prangende.
Der diskuteres forskellige muligheder for at gøre valgprocessen mere demokratisk.
Der tales online afstemning og processen i det ift. teknik og vedtægtsmæssig.
Der sendes en mail til Studenterbestyrelsen hvor man kan melde sig til at sidde i arbejdsgruppen for dette.
Processen bliver at man hurtigst muligt melder sig hvis man vil side i arbejdsgruppen. Frem til mødet i juni
arbejder gruppen med en formulering til vedtægtsændringen og arbejder på en praktiskløsning til livestreaming og afstemning.
På mødet i juni vil ændringsforslaget til vedtægterne blive rettet til og praktikken i det digitale vil blive diskuteret.
I løbet af sommerferien udarbejder studenterkoordinator Mads den mail som skal sendes ud til de studerende. Denne mail skal være meget tydelig i hvad VIA-DSR vil med denne vedtægtsændring, selv ændringen, indkaldelse til ekstraordinære generalforsamling som afholdes i forbindelse med ordinært møde 21.
september. Det er vigtigt at denne mail tydeligt forklare de studerende hvad meningen med denne ekstraordinære generalforsamling og vedtægtsændring er.
Indstilling
At alle medlemmer deltager i debatten.
Referat
[Tekst]
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Kommunikation
[Tekst]

Punkt

11. DSR kursus

Sagsfremstilling
Til efteråret skal VIA-DSR afholde kursus. Der skal vælges en weekend i oktober til dette formål.
Medlemmerne må gerne tænke over emner eller personer som kan være relevante oplægsholdere til kurset.
I år bliver kurset åbnet op for alle DSR, men med en pladsbegrænsning. En tanke er at VIA-DSR deltager i
noget af programmet men også har tid til sig selv hvor der er mulighed for at arbejde mere i dybden med et
emne end det kan nås på de ordinære møder
DSR medlemmer
VIA-DSR medlemmer
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14

Økonomi
Der er afsat 23.000 kr til dette i budgettet.
Indstilling
At alle medlemmer kommer med forslag mv.
Referat
[Tekst]
Kommunikation
[Tekst]

Punkt

12. Eventuelt

Bilag
[Tekst]
Sagsfremstilling
[Tekst]
Økonomi
[Tekst]
Indstilling
[Tekst]
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Referat
[Tekst]
Kommunikation
[Tekst]

Punkt

13. Evaluering

Sagsfremstilling
Evaluering af dagens møde

Referat
[Tekst]
Kommunikation
[Tekst]
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