
 

 

REFERAT 

Mødeleder: 

Krista og Hedvig, 

formandsskabet i 

Studenterrådet 

 

Referent: 

Mads Hintze Dinesen 

Studenterkoordinator  

E: mhdi@via.dk 

T: +4587551016  

Dato: 15. juni 2018   
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Tilstede: 

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) 

Katrine Bruhn Vogensen (245325 BIOLYT) 

Heidi Schøtt (253092 EIA) 

 

Gæst: 

Mike Bødker Musial (259673 SIR) 

 

Afbud: 

Tobias Kjærgård Pedersen (252033 MSPD) 

Kara Sigrid Ellegaard (237692 SIS) 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

3. Møde i Studenterrådet i VIA 2018 

Sted: 

Campus Aarhus N 

Hedeager 2 

8200 Aarhus N 

T4.05 

 

 Mødedato: 

12. juni 2018 

Kl. 16.00-20.00 
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Bilag 

1.1 Dagsorden til mødet mellem Direktion og Studenterrådet 

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. 

 

Referat: 

Mads Hintze blev godkendt som referent, Chris Aamand blev valgt til ordstyrer 

 

 

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. 

 

Referat: 

Punkt 10 udskydes til næste møde.  

 

Med den ændring blev dagsordenen godkendt og mødet blev konstatereret 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  1. Møde mellem Direktionen og Studenterrådet i VIA 
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Referat: 

Debat: 

- Det var fedt!  

- De forskellige samtaler tydeliggjorde at vi i højere grad kan blive bedre til at sætte emner på dags-

ordenen. Det kan vi være med at definere Studenterrådet over for vores medstuderende. Snakken 

bliver ofte på at vi skal have flere med, og ofte ikke hvad de skal være med til. 

- Vi kan godt tænke I at tage 3 temaer op som vi inden fra et kalenderår vil sætte fokus på. Tema-

erne kan blive til kampagner som vil kan spørge vores medstuderende om de vil være med til at få 

lavet om. F.eks. psykologtilbud i VIA og praktik.  

 

Husk at skrive til mhdi@via.dk med emner eller andet som man gerne vil have taget med videre fra 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. 

 

Referat: 

Der blev orienteret om arbejdsweekenden. Det var en god social oplevelse, med et ikke for tæt program 

hvor der blev arbejdet med den visuelle identitet, Studenterrådets og medlemmernes identiteter. Den visu-

elle identitet arbejdes på lanceres efter sommerferien for Studenterrådet men der arbejdes med den i 

sommeren, så den er klart til at lokale kan benytte nogle af elementerne. 

 

 

 

Punkt  6. Valg af Forretningsudvalg (B) 

v. Krista og Hedvig 

 

  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.  

mailto:mhdi@via.dk
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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.  

 

Referat: 

Indledende debat: 

- Det vil være en god idé at få ensartet tidspunkter på året hvor man vælger repræsentanter til Stu-

denterrådet lokalt. Så man derefter kan nedsætte et forretningsudvalg (FU), som kan bestå af 

medlemmer som kan være med indtil næste generalforsamling. Ellers kan et FU på 3 mand ud 

over formandsskabet godt være skrøbeligt. 

- Forretningsudvalget er en måde at få søsat projekter på. De arbejder også mellem møderne på 

de ting som er lagt op til fra Studenterrådets side. Det er meningen at flere fra Studenterrådet skal 

være med i beslutningerne mellem møderne og derfor er et FU en god idé. 

- Skal FU vælges på generalforsamling eller på 1. møde efter?  

- Der er behov for et skriv om hvad forretningsudvalget er. Hvordan er valgprocessen, hvad er funk-

tionen, hvordan mødes man mv.  

 

Beslutning: 

Studenterrådet mener fortsat at der skal nedsættes et FU, men det var ikke muligt på dette møde. Derfor 

tages punktet op til august, hvor der er mulighed for at medlemmerne igen kan stille op.  

 

 

 

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.  

 

Referat: 

Formandsskabet fik til opgave at omformulere det udkast til afbudsregler som forelå fra 1. møde. Det er 

ikke blevet nået. Derfor udskydes punktet til næste 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 

 

Referat: 

Debat: 

- Det opleves at der har været udfordringer hos nogle uddannelser ift. alkohol og upassende opfør-

sel. Det kunne være godt hvis VIA havde nogle standarder for hvordan uddannelserne skulle 

håndteres studiestarten, herunder alkohol. 

- Det bliver nævnt at der i forlængelse af en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, har været en 

arbejdsgruppe nedsat i VIA som har skulle komme med anbefalinger. Disse sendes ud sammen 

med referatet sammen med tilhørende undersøgelse.  

- Måske kan Studenterrådet tilbyde en tutor-uddannelse/tutor-dag for alle i VIA? Det vil kunne 

skabe et fællesskab på tværs og være med til erfaringsudveksle og sætte en standard. Det kunne 

gøres i samarbejde med VIA og andre foreninger som vil være relevante.  

- Der har før været snak om at Studenterrådet kunne lave et udvalg som beskæftigede sig med det 

sociale på tværs af VIA, f.eks. Fodboldturnering, LAN-party, trekamp mv.  

- Tutor-emnet kan med fordel kobles på håndbogen. 

- En promo-video må gerne være klar til studiestarten, og med undertekster så den kan køre på in-

foskærmene på VIAs campus.  

- Vi skal huske en tilstedeværelse ved Kick-off på Campus N og Campus C, med merchandise. Fo-

kus på at promovere det studenterpolitiske system med udd-DSR og Campus, frem for selve Stu-

denterrådet. Studenterkoordinator vil bakke op, men det vil være allerbedst hvis lokale repræsen-

tanter kan præsentere Studenterrådet. Det vil gøre det relevant og nærværende for vores medstu-

derende.  

- Kan Mads samle alle på studiestartsevalueringer i VIA og se hvad de siger? Det er formentlig for-

skellige spørgsmål, så det er usikkert.  

 

 

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 
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- Studenterkoordinatoren 
 
Indstilling  

At Studenterrådets medlemmer orienterer hinanden om arbejdet mellem møderne.   

 

Referat: 

Forskelligt nyt: 

- Med det nye bevillingssystem og den nye økonomi-model fra VIA kan det ske at visse uddannel-

sers finansiering ændres. Det holder vi øje med, når der kommer flere tal på.  

- Der har været afholdt bestyrelsesmøde i VIA, hvor bestyrelsen fik valgt formand, næstformand og 

Forretningsudvalg, og ellers rundvisning på Campus Herning. 

 

Nyt Campus: 

- Intet for Horsens 

- Praktikportalen fungerer mindre godt.  

- På Campus N, har DSR’ene været til et uddannelsesledermøde hvor der blev diskuteret forhold 

for praktikkerne på tværs af uddannelserne. Det var en rigtig konstruktiv snak, igangsat i af Cam-

pusrådet for Aarhus Nord.  

- På Campus C er det på tale at ændre navnet fra Campus-DSR til Campusrådet. Navnet bruges 

dog af C’s studiesociale forening, som også er I overvejelser om navneskifte, da man godt kan se 

problematikken.  

- Campus Randers planlægger aktivitetsdag, hvor der er forskellige sociale aktiviteter på tværs af 

uddannelserne.  

 

 

 

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.   

 

Referat: 

Punktet udgår, og tages op på næste møde.  

 

 

 

Punkt  11. Eventuelt (O) 

  2 min. 

Sagsfremstilling 

Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort. 

 

Referat: 

Intet til eventuelt.  

 


