3. VIA-DSR møde 2017
Sted:
Satelit Nr. Nissum
Svinget 5
7620 Lemvig
Møde- og konferencelokale

Mødedato:
18. april 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
strm@via.dk
Jf. punkt 7 skal alle medlemmer af studenterbestyrelsen til mødet have
tænkt over mulige ansvarsområder og hvilke man selv kunne tænke
sig at arbejde med.

REFERAT/
DAGSORDEN
Mødeleder:
Cristian Russu
Formand for VIA-DSR
Referent:
Stine Møller
E: STRM@via.dk
T: +4587551016
Dato: 3. april 2017
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Overveje fokuspunkter for VIA-DSR 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. Ansvarsområder inkl. Hjemmeopgave
8. Uddannelsesdebat i Nr. Nissum
9. Valgproces til generalforsamling
10. Fokuspunkter
11. VIA DSR Fonden - vilkår
12. Budget
13. Forretningsorden
14. Eventuelt
15. Evaluering

Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent

Sagsfremstilling
Der skal vælges ordstyrer og referent
Indstilling
Stine indstilles som referent
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
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Kommunikation
[Tekst]

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. Ansvarsområder inkl. Hjemmeopgave

Sagsfremstilling
Det nyvalgte formandskab har et ønske om at dele ansvarsområder ud, f.eks. facebook kommunikation, kursus for DSR eller ….
Indstilling
Alle medlemmer af studenterbestyrelsen skal til mødet have tænkt over mulige ansvarsområder og hvilke
man selv kunne tænke sig at arbejde med.
Referat
[Tekst]
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Kommunikation
[Tekst]

Punkt

8. 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.
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

9. Valgproces til generalforsamling

Sagsfremstilling
Til generalforsamlingen d. 26. februar deltog der 29 studerende ud af VIA’s 18.500 studerende. Derfor ligges
der op til debat om andre og måske bedre muligheder for at inddrage flere studerende.
Indstilling
At alle medlemmer deltager i debatten.
Referat
[Tekst]
Kommunikation
[Tekst]
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Punkt

10. Fokuspunkter

Sagsfremstilling
Hvilke fokuspunkter skal VIA-DSR have i 2017? Marketing/PR eller noget andet? Hvordan får vi alle Campusser repræsenteret?
Økonomi
Der kan måske være brug for midler til disse fokuspunkter
Indstilling
At alle medlemmer deltager i debatten.
Referat
[Tekst]
Kommunikation
[Tekst]

Punkt

11. VIA DSR Fonden - vilkår

Sagsfremstilling
Hvordan tjekker vi op på at fondens betingelser overholdes?
Indstilling
At alle medlemmer deltager i debatten.
Referat
[Tekst]
Kommunikation
[Tekst]

Punkt

12. Budget

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

Regnskab 2016

Budget 2017

kr.

kr.

26.331,36

50.000,00
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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

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

13. Forretningsorden

Bilag
13.1 Forretningsorden for VIA-DSR
13.2 Honorering af studerende
Sagsfremstilling
Studenterkoordinator foreslår at nedenstående bliver skrevet ind i forretningsordenen. Dette for at systematisere hvornår der bliver lavet udtalelser i VIA-DSR og hvem der står for disse.
Jf. Honorering af studerende har studerende ret til en udtalelse. Som medlem af VIA-DSR modtager man en
udtalelse når man har siddet i VIA-DSR i 6 måneder og en personlig udtalelse når man har siddet med i 1 år.
Disse udarbejdes når den studerende fratræder sin post. Udtalelserne udarbejdes i samarbejde mellem formand og studenterkoordinator og underskrives af prorektor Peter Friese.
Indstilling
At medlemmerne debattere forslaget og kommer med ændringsforslag inden de godkender at dette kan tilføjes den gældende forretningsorden.
Referat
[Tekst]
Kommunikation
[Tekst]
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Punkt

14. Eventuelt

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

Punkt

15. Evaluering

Sagsfremstilling
Evaluering af dagens møde
Referat
[Tekst]
Kommunikation
[Tekst]

7/7

