8. VIA-DSR møde 2017
Sted:
Campus Herning
Birk Centerpark 5
7400 Herning
C1.5

Mødedato:
17. januar 2017
Kl. 16.00-19.00

Deltagere:
Inge Lundin Bech (237682 LISKI)
Krista Riina-Maaria Singh (259579 SIR)
Daniel Krog Jensen (221398 LISIL)
Catja Brühl (233435 SIHB)
Morten la Cour Dragheim (239200 POAR)
Stephen Andersen (240702 ACMA)
Afbud:
Cristian Russu (144036 ICT)
Kara Sigrid Ellegaard (237692 SIS)
Thai Fuglsang (224633 PIV)
Maria Vindriis (254097 GBE)
Chris Aamand Jensen (218388 VCM)
Hedvig Lund Dybdal (252158 PSYK)
Louise Maria Hansen (245059 EIA)
Anne Marie Sahl Carlsen (224003 FIA)
Britt Sindahl Jensen (251347 LISKI)
Gæster:
Lea Fredslund Poulsen (268019 DT)
Casper Sølberg, Grafisk designer. (under pkt. 3)

REFERAT
Mødeleder:
Inge Bech
Næstformand, VIA-DSR
Referent:
Mads Hintze Dinesen
Studenterkoordinator
E: mhdi@via.dk
T: +4587551016
Dato: .17. januar 2018
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Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent (B)
2. Godkendelse af mødet og dagsorden (B)
3. Grafisk identitet for De Studerendes Råd i VIA (D)
4. Pause
5. Status på arbejdsplanen for VIA-DSR 2017-2018 (D)
6. Forberedelse til Generalforsamling 2018 (B)
7. Pause
8. VIAs strategi (D)
9. Nyt fra (O)
10. Budgetstatus (O)
11. Eventuelt (O)
12. Evaluering (O)
O = Orienteringspunkt
D = Debatpunkt
B = Beslutningspunkt
Der tilstræbes at afholde en pause for hvert 5. kvarter.

Punkt

1. Valg af ordstyrer og referent (B)

v. Inge Bech
Sagsfremstilling
Der skal vælges ordstyrer og referent
Indstilling
Mads Hintze indstilles som referent, og Inge Bech som ordstyrer.
Referat:
Indstilling godkendt.

Punkt

2. Godkendelse af mødet og dagsorden (B)

v. Inge Bech
Sagsfremstilling
Jf. §12 i VIA-DSRs vedtægter er mødet først beslutningsdygtigt såfremt mindst halvdelen af medlemmerne
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:
Inge Bech foreslår at indsætte et punkt 8. som hedder ”VIAs strategi 2018-2020”. Dagsorden er godkendt
med den foreslåede ændring.
Mødet blev ikke konstateret for beslutningsdygtigt, da 6 ud af 15 personer var tilstede. Referatet udsendes
til godkendelse ved VIA-DSR. Ved godkendelse af dette, træder beslutninger træffet på dette møde i kraft.
’

Punkt

3. Grafisk identitet for De Studerendes Råd i VIA (D)

v. Mads Hintze
Gæst: Casper Sølberg
Sagsfremstilling
Casper Sølberg er valgt til at udarbejde VIA-DSR nye visuelle udtryk under navnet ”Studenterrådet i VIA”.
Casper kigger forbi og giver sammen med studenterkoordinatoren en opdatering på arbejdet.
Indstilling
Det indstilles at VIA-DSR sparrer på arbejdet omkring den grafiske identitet.
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Referat:
Casper indledte ved at fortælle lidt om processen og de tanker han og Mads har gjort sit på baggrund af
de inputs som VIA-DSR har givet på de foregående møder. Herefter var der åben debat om forholdende
som studiepolitisk aktiv i VIA, forhold og inputs som tages med i arbejdet med designet til de visuelle udtryk.
Disse inputs er noteret og tages med videre i det kommende arbejde.

Punkt

4. Pause
10 min.

Punkt

5. Status på arbejdsplanen for VIA-DSR 2017-2018 (D)

Sagsansvarlig:

20 min.

Bilag
5.1. Arbejdsplan for VIA-DSR 2017-2018
Sagsfremstilling
VIA-DSR vedtog 12. juni 2017 en arbejdsplan for VIA-DSR året 2017-2018. Under dette punkt vil der være
mulighed for at diskutere status på arbejdsplanen, og eventuelt idéer eller kommentarer til den kommende
arbejdsplan.
Indstilling
Det indstilles at VIA-DSR drøfter arbejdsplanen og forslag til fremtidige procedurer vedrørende.
Referat:
Mads orienterede om status på arbejdsplanen. Visse punkter er nået, og andre er man ikke kommet i mål
med. Overordnet set har man arbejdet i retningen af de mål som arbejdsplanen indeholdt.
Det indstilles fremover at arbejdsplanen tages oftere op på VIA-DSR møder, ca. 4 gange årligt, for at
minde alle i fællesskab om hvilken retning vi i starten af året har sat os som organisation. Derudover kan
den næste arbejdsplan med fordel være layoutmæssig skarpere, med kortere og mere specifikke sætninger. Derudover er et nyhedsbrev direkte til de studerende ca. 4 gange årligt fortsat en idé der kan arbejdes med at udvikle, f.eks. i forbindelse med den grafiske identitet.
VIA-DSR mener fortsat det er nyttigt at arbejde med en arbejdsplan.

Punkt

6. Forberedelse til Generalforsamling 2018 (B)
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Bilag
6.1 VIA-DSR’s vedtægter.
6.2 Forslag til vedtægtsændringer
Sagsfremstilling
VIA-DSR afholder generalforsamling den 25. februar. Vi skal have gennemgået opgaverne i forbindelse med
generalforsamlingen. Indkaldelsen er sendt ud til alle på mail pr. 27.12.2017 – mere end 8 uger før som vedtægerne kræver.
Til dette punkt udsendes der yderligere bilag som vedrører:
- Udkast til årsberetning - til vedtagelse på næste møde.
- Forslag til forretningsorden for generalforsamling - til vedtagelse på næste møde.
- Forslag til vedtægtsændringer
Indstilling
Det indstilles at VIA-DSR drøfter punkterne i forhold til generalforsamlingen 2018 og øvrige relevante emner.
Referat:
Det prioriteres at behandle forslag til vedtægtsændringer. Inge orienterer om baggrunden for forslagene.
Da mødet ikke er beslutningsdygtigt, sendes forslagene til afstemning via VIA-DSR’s Facebookgruppe.
Forslag 1: Ingen kommentarer til forslag 1. Forslaget havde bred opbakning blandt de tilstedeværende.
Forslag 2: Den sidste sætning skal ud af forslaget, da formålet sikres med §6 stk. 2. Derudover skal
”midte” erstattes med ”medlem” således forslaget hedder: ”Hvis formand og eller næstformand trækker sig
fra sin post, kan disse poster besættes af et medlem af studenterbestyrelsen eller på en ekstraordinær
generalforsamling. Denne post vil blive holdes indtil den næste ordinære generalforsamling.” Ændringen
medførte opbakning til forslaget.
Forslag 3. Længerevarende debat om formål og begrundelse for forslaget. Der argumenteres for muligheden da det er muligt det vil tiltrække studerende som er interesseret i den overordnede ledelse af VIA og
frigøre arbejdsopgaver for formandsskabet. Der fremføres også argumenter for at processen kan være for
omstændig og afkoblet fra det øvrige arbejdet i VIA-DSR. VIA er det den eneste professionshøjskole som
automatisk vælger formandskab til at sidde i professionshøjskolens bestyrelse.
Konkret opfordres der til at det skal være et afsnit for sig selv, for ikke at det blandes sammen med formandsskabets øvrige opgaver. Derudover skal det være muligt for formanden at trække sig fra bestyrelsen hvis dette ønskes af formanden eller VIA-DSR. Derfor skal der indsættes en mistillidsparagraf som
også foreslås til formandsskabet.
Der er ikke entydig opbakning til forslaget, og dette sættes sammen med de andre forsalg til afstemning i
VIA-DSR inden deadline for fremsending af ændringsforslag den 4.2.2018. Det er stadig muligt for enkeltpersoner at fremsætte forslag.

Punkt

7. Pause
10 min.
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Punkt

8. VIAs strategi (D)

Sagsansvarlig:
Inge Bech
Bilag
Sagsfremstilling
VIA-DSR gennemgår og afgiver inputs om oplæg for VIAs udkast til strategi. Vi læser strategien, og nedskrives 3 ting som vi hver især finder gode, 3 ting som skulle ændres. Derefter indsamles inputs, og muligheden
for at kommentere vil være via mail.
Indstilling
Det indstilles at punktet drøftes.
Referat:
Medlemmerne af VIA-DSR deltes op i grupper og gav inputs til arbejdet. Strategien behandles i VIAs bestyrelsesmøde den 2. februar.

Punkt

9. Nyt fra (O)

Sagsfremstilling
Nyt fra:
- Arbejdsgrupperne
o Studenterpolitisk håndbog
o Politik for De Studerendes Råd i VIA
- Kursusudvalget v. Louise Maria Hansen
o Kompetenceforløb m. Mads
o Februarkursus 2018
- Nyt fra campus
- Formandstemaet
o Koordinationsudvalget for DSR
o VIA’s bestyrelse
o Studenterforum UC
- Studenterkoordinatoren
- Sparringsgruppe for strategisk rammekontrakt for VIA
- Spor 7 v. Mads og Cristian
- Spor 5 v. Inge
Indstilling
At VIA-DSRs medlemmer orienterer hinanden om arbejdet mellem møderne.
Referat:
Orienteringen vil foregå skriftligt, hvis der er behov. Vi skal blive bedre til at holde hinanden op på at fortælle hinanden hvad vi foretager os.

Punkt

10. Budgetstatus (O)

5/6

v. Mads Hintze

5 min.

Sagsfremstilling
Der gives en status på udgifter, i forhold til det vedtagne budget. Bilag udleveres på mødet.
Indstilling
At VIA-DSRs medlemmer tager orienteringen til efterretning.

Referat:
Punktet blev ikke behandlet.

Punkt

11. Eventuelt (O)
2 min.

Sagsfremstilling
Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort.
Referat:
Punktet blev ikke behandlet.

Punkt

12. Evaluering (O)
5. min

Sagsfremstilling
Evaluering af dagens møde foretages efter mødet.

Referat:
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