
 

 

DAGSORDEN 

Mødeleder: 

Krista og Hedvig, 

formandsskabet i 

Studenterrådet 

 

Referent: 

Mads Hintze Dinesen 

Studenterkoordinator  

E: mhdi@via.dk 

T: +4587551016  

Dato: 7. juni 2018   

1/4 

 

 

 

Studenterrådets medlemmer: 

Kara Sigrid Ellegaard (237692 SIS) 

Chris Aamand Jensen (218388 VCM) 

Hedvig Lund Dybdal (252158 PSYK) 

Krista Riina-Maaria Singh (259579 SIR) 

Daniel Krog Jensen (221398 LISIL) 

Morten la Cour Dragheim (239200 POAR) 

Stephen Andersen (240702 ACMA) 

Tobias Kjærgård Pedersen (252033 MSPD) 

Katrine Bruhn Vogensen (245325 BIOLYT) 

Heidi Schøtt (253092 EIA) 

 

Gæst:  

Mike Bødker Musial (259673 SIR) 

 

Dagsorden 

1. Møde mellem Direktionen og Studenterrådet i VIA 
2. Overgang til ordinært møde: Valg af ordstyrer og referent (B) 
3. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 
4. Eftersnak fra mødet med direktionen (D) 
5. Opfølgning på arbejdsweekenden 25-27 maj (D) 
6. Valg af Forretningsudvalg (B) 
7. Afbudsregler (B) 
8. Studiestart 2018 (D) 
9. Nyt fra (O) 
10. Budgetstatus (O) 
11. Eventuelt (O) 

 

O = Orienteringspunkt 

D = Debatpunkt 

B = Beslutningspunkt 

 

Der tilstræbes at afholde en pause for hvert 5. kvarter.  

Bilag 

1.1 Dagsorden til mødet mellem Direktion og Studenterrådet 

3. Møde i Studenterrådet i VIA 2018 

Sted: 

Campus Aarhus N 

Hedeager 2 

8200 Aarhus N 

T1.14 

 

 Mødedato: 

12. juni 2018 

Kl. 16.00-20.00 

Punkt  1. Møde mellem Direktionen og Studenter-
rådet i VIA 
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Sagsfremstilling 

Mødet foregår fra kl. 16-18. 

 

Punkt  2. Overgang til ordinært møde: Valg af ordstyrer og referent (B) 

v. Krista og Hedvig  Tid: 1 min. 

Sagsfremstilling 

Der skal vælges ordstyrer og referent 

Indstilling 

Mads Hintze indstilles som referent, og Krista og Hedvig som ordstyrere. 

 

 

Punkt  3. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 

v. Krista og Hedvig  2 min. 

Sagsfremstilling 

Jf. §12 i Studenterrådets vedtægter er mødet først beslutningsdygtigt såfremt mindst halvdelen af medlem-

merne er tilstede.  

 

Det er under dette punkt også muligt at komme med forslag til ændringer af dagsordenen. 

Indstilling 

Det indstilles at dagsordenen godkendes og studenterbestyrelsen konstateres for beslutningsdygtigt. 

 

 

Punkt  4. Eftersnak fra mødet med direktionen (D) 

v. Krista og Hedvig  10 min. 

Sagsfremstilling 

Her vil der være mulighed for kort at drøfte hvad Studenterrådet blev optaget af i mødet med direktionen 

 

Indstilling 

Det indstilles at Studenterrådet drøfter mødet med direktionen. 

 

 

Punkt  5. Opfølgning på arbejdsweekenden 25-27 maj (D) 

v. Krista og Hedvig  20 min. 

Bilag 

5.1 Referat af arbejdsweekenden (eftersendes el. foreligger på mødet) 

Sagsfremstilling 

Her vil der være mulighed for kort at drøfte hvad der blev besluttet på arbejdsweekenden og evaluere week-

enden.  

 

Indstilling 

Det indstilles at Studenterrådet evaluerer og drøfter form og indholdet på arbejdsweekenden. 
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Punkt  6. Valg af Forretningsudvalg (B) 

   20 min.  

Bilag:  

6.1. Kompetencedeling i Studenterrådet i VIA 

Sagsfremstilling 

På Studenterrådets møde den 26. april blev kompetencedelingen i Studenterrådet i VIA vedtaget. Heri står 

der også at der skal nedsættes et Forretningsudvalg. Her fremgår det at:  

 
”Forretningsudvalget leder Studenterrådets organisation efter bestyrelsens strategiske beslutninger. Forret-
ningsudvalget forbereder bestyrelsens møder og følger op på disses beslutninger. 
 
Politikudvikling 
Forretningsudvalget skal ikke i udgangspunktet nyformulere Studenterrådets vedtagelser, men kan fungere 
som høringsinstans for formandskabet i hastesager.  
 
Aktivitetsudvikling 
Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for alle projekter og kampagner, der igangsættes af besty-
relsen og kan også selv igangsætte projekter og kampagner. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen høres, 
fx ved udsending af mail med bilag inden vedtagelsen sker. Efter endelig vedtagelse orienteres bestyrelsen 
snarest muligt derefter.  
 
Projekter og kampagner planlægges og udføres i samarbejde med relevante arbejdsgrupper og udvalg eller 
lokale studerendes råd. Det er bl.a. forretningsudvalget, der godkender tekst til Studenterrådets materialer. 
Forretningsudvalget indsupplere personer i arbejdsgrupper nedsat af bestyrelsen, hvis der er ledige pladser.  
 
Kommunikation 
Forretningsudvalget fører løbende tilsyn med, at kommunikationen fungerer, og kan vælge at vedtage planer 
og delegere ansvar, hvis Studenterrådets kommunikation ikke vurderes at fungere optimalt. 
 
Økonomi 
Forretningsudvalget fordeler løbende midlerne inden for bestyrelsens overordnede budgetposter. Forret-
ningsudvalget kan ikke ændre på forholdet mellem samlede indtægter og udgifter.” 
 
Forretningsudvalget vil fremlægge et forslag til yderligere beskrivelse af deres opgaver til næstkommende 

Studenterrådsmøder, men vil kort have den funktion at følge op på hvad der er sket siden sidste møde i Stu-

denterrådet, planlægge dagsordenen for det kommende møde i Studenterrådet, og lede Studenterrådet in-

den for de rammer som studenterbestyrelsen sætter.   

Indstilling 

Det indstilles at Studenterrådet vælger 3 medlemmer til at indgå i forretningsudvalget med Studenterrådets 

formandskab indtil næstkommende generalforsamling. Herefter udarbejdes en mødeplan for det kommende 

år.  

 

Punkt  7. Afbudsregler (B) 

v. Krista og Hedvig 

 

 5 min. 

Sagsfremstilling 

På Studenterrådets møde den 26. april blev det besluttet at det udkast til afbudsregler skulle foreligge til Stu-

denterrådets møde. Dette har imidlertid ikke være muligt.  
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Indstilling 

Det indstilles at Studenterrådet bemyndiger Forretningsudvalget til at vedtage afbudsregler. Studenterbesty-

relsen kan efterfølgende tage dem op på et senere møde.  

 

 

Punkt  8. Studiestart 2018 (D) 

v. Krista og Hedvig  20 min. 

Sagsfremstilling 

Her vil der være mulighed for kort at drøfte hvilken rolle Studenterrådet skal have i studiestarten og hvilke 

overvejelser der er om aktiviteter vi skal lave eller emner vi sætter fokus på.  

 

Indstilling 

Det indstilles at Studenterrådet drøfter planer for studiestarten 

 

 

Punkt  9. Nyt fra (O) 

  15 min. 
Sagsfremstilling  
Nyt fra: 

- Nyt fra campus (tages kort mundtligt) 
- Formandstemaet, herunder: 

o Koordinationsudvalget for DSR 
o VIA’s bestyrelse 
o Studenterforum UC 

- Studenterkoordinatoren 
 
Indstilling  

At Studenterrådets medlemmer orienterer hinanden om arbejdet mellem møderne.   

 

 

Punkt  10. Budgetstatus (O) 

v. Mads Hintze  5 min.  

 

Bilag 

10.1 Økonomisk status (eftersendes) 

Sagsfremstilling 

Der gives en kort status på udgifter.  

 
Indstilling  

At Studenterrådets medlemmer tager orienteringen til efterretning.   

 

 

Punkt  11. Eventuelt (O) 

  2 min. 

Sagsfremstilling 

Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort. 


