5. VIA-DSR møde 2017
Sted:
VIA Pædagoguddannelsen i Ikast
Bøgildvej 10
7430 Ikast
Lokale 122

Mødedato:
2. november 2017
Kl. 16.00-19.00

Deltagere:
Inge Lundin Bech (237682 LISKI)
Cristian Russu (144036 ICT)
Kara Sigrid Ellegaard (237692 SIS)
Thai Fuglsang (224633 PIV)
Maria Vindriis (254097 GBE)
Trine Lund Dybdal (252158 PSYK)
Anne Marie Sahl Carlsen (224003 FIA)
Daniel Krog Jensen (221398 LISIL)
Catja Brühl (233435 SIHB)
Morten la Cour Dragheim (239200 POAR)
Stephen Andersen (240702 ACMA)
Gæster:
Krista Riina-Maaria Singh (259579 SIR)
Tobias Kjærgård Pedersen (252033 MSPD)
Afbud:
Britt Sindahl Jensen (251347 LISKI)
Louise Maria Hansen (245059 EIA)

DAGSORDEN
Mødeleder:
Cristian Russu
Formand, VIA-DSR
Referent:
Mads Hintze Dinesen
Studenterkoordinator
E: mhdi@via.dk
T: +4587551016
Dato: 22. september 2017
1/5

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent (B)
2. Godkendelse af dagsorden (B)
3. Direktionens punkt (D)
4. Grafisk identitet for De Studerendes Råd i VIA (B)
5. Pause
6. Retningslinjer til VIA-DSR Fonden (B)
7. Nyt fra (O)
8. Budgetstatus (O)
9. Fastlæggelse af møder i VIA-DSR 2018 indtil
generalforsamlingen (B)
10. Eventuelt (O)
11. Evaluering (O)
O = Orienteringspunkt
D = Debatpunkt
B = Beslutningspunkt
Der tilstræbes at afholde en pause for hvert 5. kvarter.

Punkt

1. Direktionens punkt (D)

Gæst: Rektor, Harald Mikkelsen

30. min.

Sagsfremstilling
Samarbejde mellem Direktionen og VIA-DSR
Indstilling
Det indstilles at VIA-DSR stiller spørgsmål og yder sparring til direktionen.

Punkt

2. Valg af ordstyrer og referent (B)

v. Cristian Russu

Tid: 1 min.

Sagsfremstilling
Der skal vælges ordstyrer og referent
Indstilling
Mads Hintze indstilles som referent, og Cristian Russu som ordstyrer.

Punkt

3. Godkendelse af dagsorden (B)

v. Cristian Russu

2 min.

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

Punkt

4. Grafisk identitet for De Studerendes Råd i VIA (B)

v. Mads Hintze

45 min.

Sagsfremstilling
De Studerendes Råd skal gerne være kendt af vores medstuderende bredt, dog særligt vores medstuderende som er aktive i deres uddannelses studerendes råd og campusråd, som deres indgang til studenterindflydelse centralt i VIA’s organisation.
En af forudsætningerne for kendskab til vores virke i De Studerendes Råd er bl.a. at vi er synlig tilstede på
de enkelte campus med en genkendeligt udtryk. Status i dag er at vi ikke er ikke gode nok til at lave udadvendte aktiviteter, eller kommunikere vores sag ud til vores medstuderende.
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For at starte den bevægelse, og for at skabe større genkendelighed, samt sikre en rød tråd igennem vores
kommunikation og design, vil vi gerne udvikle en grafisk identitet, som udover førnævnte årsager skal sikre
vores udtryk udadtil og indadtil er tjekket, professionelt og ensartet.
Indstilling
For at kunne indhente tilbud og diskutere konkrete tiltag og indhold, indstilles det at VIA-DSR beslutter sig for
en prioriteringsliste som skal fungere som udgangspunkt for indhentning af tilbud, og valg af Inden for det
budget som er besluttet i punkt 4. Her er idéer og konkrete forslag meget velkomne.
Forslag til elementer til prioritering, som en grafisk identitet kunne bestå af (i ikke prioriteret rækkefølge)
- Logo
- Website (Studiepolitisk håndbog mv.)
- Skabeloner til: (evt. med udgangspunkt i et gratis-program eller InDesign)
o Budskabs- og coverbilleder på sociale medier (Facebook og Instagram)
o Plakat og flyers-design
- ”Lokal identitetspakke”
o Samme som ovenstående skabeloner, men med mulighed for at lave eget logo, nemt
- 2. minutters promoveringsvideo om De Studerendes Råd i VIA.
o Til deling fysisk på skærme på lokale campus samt Facebook og andre sociale medier.

Punkt

5. Pause
10 min.

Punkt

6. Retningslinjer til VIA-DSR Fonden (B)

v. Cristian Russu

30 min.

Bilag:
6.1 Vejledning til ansøgning til VIA-DSR Fonden
6.2 Forretningsorden for VIA-DSR Fonden
6.3 Forslag til vejledning (udsendes hurtigst muligt)
6.4 Forslag til ny forretningsorden (udsendes hurtigst muligt)

Sagsfremstilling
På 5. VIA-DSR møde 21. september var der bred opbakning til at opdatere vejledningen til VIA-DSR Fonden
samt lave et nyt forslag til forretningsordenen, for at tydeliggøre fondens formål samt vedtage kriterier for uddelingerne.
Disse udsendes hurtigst muligt som bilag til mødet.
Indstilling
Det indstilles at VIA-DSR drøfter forsalgene til ny forretningsorden og vejledning for VIA-DSR Fonden, og
godkender disse.

Punkt

7. Nyt fra (O)
30 min.
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Sagsfremstilling
Nyt fra:
- Arbejdsgrupperne
o Studenterpolitisk håndbog
o Politik for De Studerendes Råd i VIA
- Kursusudvalget v. tovholder Louise Maria Hansen
- Nyt fra hvert campus (bilag vedlægges referatet)
- Formandstemaet
- Koordinationsudvalget for DSR
- VIA’s bestyrelse
- Studenterkoordinatoren
- Sparringsgruppe for strategisk rammekontrakt for VIA
- Spor 7
- Spor 5
Indstilling
At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning.

Punkt

8. Budgetstatus (O)

v. Mads Hintze

20 min.

Sagsfremstilling
Der gives en status på udgifter, i forhold til det vedtagne budget.

Budget
2017
Rejser
Forplejning
Generalforsamling
VIA-DSR kursus
PR
Repræsentation
Fond 2017
Ekstraordinært tilskud fra Uddannelsesog Forskningsministeriet
I alt

Status pr.
31.11

Forventede
udgifter i
perioden*

35.000,00
12.000,00
5.000,00
29.500,00
11.500,00
8.500,00

14.392,32
6.935,40
0
8.335,00
2.050,00
8335

30.000,00
10.000,00
5.000,00
37.329,00
11,5
9000

100.000,00

17.539,00

76.539,00

-56.000,00

0

56.000

256.000,00

57.586,72

223.879,50

Herunder følger en udspecificering af hvad de enkelte poster dækker over:
Rejser:
Dækker over rejseudgifter for studerende i forbindelse med VIA-DSR aktiviteter så som VIA-DSR-møder,
kurser, oplæg og andre arrangementer hvor VIA-DSR vurderer at studerende skal kompenseres for deres
rejseaktivitet.
Forplejning:
Dækker over mad til VIA-DSR møderne, samt mad til andre arrangementer i VIA-DSR regi.
Generalforsamling
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Dækker over udgifter i forbindelse med afholdelse af den årlige, kommende, generalforsamling, og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.

VIA-DSR kursus
Dækker over udgifter i forbindelse med de kursusaktiviteter som VIA-DSR afholder, herunder aflønning af
leje af faciliteter, oplægsholdere, underholdning og deltagermaterialer mv.
PR
Dækker over promoveringer af VIA-DSR herunder kampagnematerialer så som, t-shirts, plakater, flyers, mv,
og udgifter til promovering på sociale medier.
Repræsentation:
Dækker over deltagelse i konferencer, møder mv. for valgte i VIA-DSR, herunder deltagelse i Folkemødet og
Uddannelsesfolkemødet i Nørre Nissum
Fond 2017
Dækker over de midler som VIA-DSR fonden består af, med 50.000 til uddeling i foråret og 50.000 i efteråret
Indstilling
Det indstilles at VIA-DSR kort diskuterer den økonomiske situation og tager orienteringen til efterretning.

Punkt

9. Fastlæggelse af møder i VIA-DSR 2018 indtil generalforsamlingen (B)
10. min

Sagsfremstilling
Der er ikke planlagt møder efter 7. VIA-DSR møde i Grenå den 15. december kl. 16-19. Derfor skal der planlægges de resterende møder indtil generalforsamlingen.
Indstilling
Forslag til kommende VIA-DSR møder 2017-2018
- Januar: Onsdag 17. januar kl. 16-19 i Herning
- Februar: Torsdag 22. februar i Viborg kl. 16-20 (afsluttende bestyrelsesmøde med mulighed for fest
og overnatning?)

Punkt

10. Eventuelt (O)
2 min.

Sagsfremstilling
Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort.

Punkt

11. Evaluering (O)
5. min

Sagsfremstilling
Evaluering af dagens møde foretages efter mødet.
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