1. møde i Studenterrådet i VIA
Sted:
Campus Randers
Jens Otto Krags Plads 3

Mødedato:
26. april 2018
Kl. 16.00 – 20.00

Tilstede:
Hedvig Lund Dybdal (252158 PSYK)
Krista Riina-Maaria Singh (259579 SIR)
Chris Aamand Jensen (218388 VCM)
Daniel Krog Jensen (221398 LISIL)
Tobias Kjærgård Pedersen (252033 MSPD)
Heidi Schøtt (253092 EIA)
Afbud fra:
Katrine Bruhn Vogensen (245325 BIOLYT)
Kara Sigrid Ellegaard (237692 SIS)
Morten la Cour Dragheim (239200 POAR)
Stephen Andersen (240702 ACMA)
Lea Fredslund Poulsen (268019 DT)
Gæster
Helene Haumann Dueholm (259686 SIR)
Katarina Høj Udengaard (259594 SIR)

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent (B)
2. Godkendelse af dagsorden (B)
3. Visuel Identitet – oplæg fra Casper Sølberg
4. Endelig godkendelse af VIA Politik for studenterpolitisk arbejde
5. Vedtagelse af kompetencefordeling i Studenterrådet i VIA
6. Vedtagelse af forretningsorden for 2018-2019 (B)
7. Vedtagelse af regler for afbud (B)
8. Kommende møder i Studenterrådet i VIA 2018-2019 (B)
9. Valg af delegerede til Studenterforum UCs Årsmøde 2018
10. Arbejdsweekend og 2. møde i Studenterrådet (D)
11. Orienteringer, debat og nyt fra formandsskabet, samt evt. (O)
O = Orienteringspunkt
D = Debatpunkt
B = Beslutningspunkt¨
Der tilstræbes at afholde en pause for hvert 5. kvarter.

REFERAT
Referent: Tobias Kjærgård
Pedersen, MSPD (252033)
Dato: 4. maj 2018
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Punkt

1. Valg af ordstyrer og referent (B)

v. Krista Riina-Maaria Singh

Tid: 1 min.

Sagsfremstilling
Der skal vælges ordstyrer og referent
Indstilling
Mads Hintze indstilles som referent, og Hedvig og Krista som skiftende ordstyrere.
Referat
Krista blev valgt som ordstyrer, og Tobias som referent, da studenterkoordinator Mads var syg.

Punkt

2. Godkendelse af dagsorden (B)

v. Krista/Hedvig

2 min.

Sagsfremstilling
Det er under dette punkt også muligt at komme med forslag til ændringer af dagsordenen og konstatering af
beslutningsdygtighed.
Indstilling
Det indstilles at dagsordenen godkendes.
Referat
Dagsordenen blev godkendt.

Punkt

3. Visuel Identitet – oplæg fra Casper Sølberg

v. Krista/Hedvig

45 min.

Sagsfremstilling
Casper vores grafiske designer kommer og laver et oplæg om arbejdet med den visuelle identitet

Indstilling
Det indstilles at:
- Studenterrådet giver Casper sparring angående den visuelle identitet
Referat
Punktet udskydes til næste møde grundet studenterkoordinatorens fravær

Punkt

4. Endelig godkendelse af VIA Politik for studenterpolitisk arbejde

v. Krista/Hedvig

2 min.
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Bilag
Direktionsgodkendt VIA politik for studenterpolitisk arbejde.
Sagsfremstilling
Den 17. april har direktionen i VIA tiltrådt oplægget til politik for studiepolitisk arbejde og studenterinddragelse. Sagen også sættes på dagsordenen til et kommende bestyrelsesmøde i VIAs bestyrelse.
Indstilling
Det indstilles at Studenterrådet ligeledes godkender politikken.
Referat
Politikken blev godkendt enstemmigt.

Punkt

5. Vedtagelse af kompetencefordeling i Studenterrådet i VIA

v. Krista/Hedvig

30 min.

Bilag
Udkast til kompetencefordeling i Studenterrådet VIA
Sagsfremstilling
Da dette er det første møde efter generalforsamlingen er det også her vi vil diskutere hvordan Studenterrådets organisering kommer til at se ud fremadrettet. Derfor har vi udarbejdet denne kompetencefordeling som
groft sagt fastlægger hvem som kan bestemme hvad. Det er ikke en arbejdsfordeling på konkret niveau, men
beskriver hvilke niveauer som har kompetence til at bestemme hvad.
Forslaget lægger op til at der oprettet et forretningsudvalg. I tilfælde af at der oprettes sådan et, vil opgaverne skulle beskrives yderligere og medlemmer vælges til forretningsudvalget på vores næste møde. Formålet er at inddrage flere studerende fra Studenterrådet løbende i formandsskabets arbejde, samt sørge for
at styringen med Studenterrådets mange projekter og prioriteringer mv. bliver fuldt op, og håndteret løbende.
Der ligges op til at der skal vælges 5 fra Studenterrådet som gerne skal findes fra forskellige campus, køn og
hovedområder. Disse vil sammen med formandsskabet, udgøre et forretningsudvalg som skal have de kompetence som er beskrevet i forslaget.
Formålet er ikke at Studenterrådet skal have mindre at sige i forhold til de studerendes dagligdag. Derfor
skal der skriftlig orienteres om arbejdet i forretningsudvalget til alle i Studenterrådet. Forretningsudvalget bestemmer selv møde tidspunkter, regler for deres mødeplaner mv, men skal mødes således at
Indstilling
Det indstilles at:
- Studenterrådet sætter sig ind i kompetencefordeling, og sparrer omkring indholdet
- Studenterrådets godkender forslaget.
Referat
Kompetencefordelingen blev gennemgået uden indvendinger og enstemmigt vedtaget.

Punkt

6. Vedtagelse af forretningsorden for 2018-2019 (B)

v. Krista/Hedvig

15 min.
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Bilag
Udkast til forretningsorden
Sagsfremstilling
Ifølge §7 fra Studenterrådets vedtægter skal Studenterrådet på det førstkommende møde efter generalforsamlingen fastsætte sin forretningsorden. Hvis forslaget om at der skal være regler for afbud vedtages, behandles disse regler i punkt 5.
Indstilling
Det indstilles at:
- Studenterrådet kommer med eventuelle ændringsforslag
- Forretningsordenen godkendes.
Referat
Udkastet til forretningsorden blev gennemgået med følgende ændringer:
- Punkt 9. bør rettes til med rigtig punktorden.
- Daniel indvender at punktet vedrørende at stemmer kræves til referat bør omformuleres og yderligere tillægges et punkt e, således at stemmetallet skal føres på referatet.
- Der tilføjes i linje 45 en sætning ”En udskydelse af et punkt på dagsordenen kan ske både før og
efter mødet.”
- Ordet ordstyren benyttes gennemgående i stedet for dirigenterne.
- Det tilføjes at ordstyren kan vælge ikke at holdes taleliste, hvis vedkommende finder det passende.
- Det præciseres at det kun er de fremmødte medlemmer af Studenterrådet som kan lukke talelisten for de tilhørende.
- Der er yderligere indskrevet en udspecificering af hvordan et man er en relevant person for personsager.
Forretningsordenen blev godkendt med disse ændringer.

Punkt

7. Vedtagelse af regler for afbud (B)

v. Krista

min. 20

Bilag
Udkast til regler for afbud

Sagsfremstilling
Vi arbejder altid på at være så godt repræsenteret af vores studerende i Studenterrådet som muligt. Derfor
er det fortsat en ambition at få besat alle pladser blandt campusrepræsentanterne, til enhver tid. Somme
En kategorisering af et afbud eller manglende tilstedeværelse som ulovligt vil til enhver tid være op til den
enkelte beslutning i Studenterrådet. I praksis vil der blive lavet et punkt til enhver dagsorden som hedder
”Konstatering af fremmøde” hvori det bl.a. fastlæggelse om mødet er beslutningsdygtigt, hvem som har
meldt afbud og en indstilling fra formandsskabet om det betragtes som ”gyldig” eller ”ikke-gyldig” grund, til
Studenterrådets beslutning.
Indstilling
Det indstilles at fondens bestyrelse tager stilling til de indkommende ansøgninger jf. forretningsordenen.
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Referat
Punktet udskydes til næste møde, hvor der skal foreligge et nyt udkast.

Punkt

8. Kommende møder i Studenterrådet i VIA 2018-2019 (B)

v. Krista/Hedvig

10 min.

Sagsfremstilling
På et formandsskabsmøde den 5. april blev datoer for møderne i Studenterrådet foreslået ændres i forhold til
dem som blev orienteret om på generalforsamlingen. Som udgangspunkt vil møderne blive indkaldt fra kl.
16-20, med tilmelding til møderne via Outlook-begivenhed, samt afbud. Det er stadig en ambition at have
besøg af en fra VIAs direktion til hvert ordinært møde som udgangspunkt.
I så fald at Studenterrådet nedsætter et forretningsudvalg, lægges der op til at de selv fastsætter deres mødedatoer men som udgangspunkt lægges der op til at første møde vil finde sted torsdag 9. maj kl. 17-19.
Forslag til revideret årsplan for Studenterrådets møder.
26. april
1. møde i Studenterrådet i VIA – Randers
25. maj - 27. maj
2. møde i Studenterrådet i VIA arbejdsweekend – (der arbejdes på en lokation)
12. juni
3. møde i Studenterrådet i VIA og Fællesmøde med VIAs direktion – Aarhus N
23. august*
4. møde i Studenterrådet i VIA – Horsens
24. september
5. møde i Studenterrådet i VIA – Silkeborg
26.-28. oktober
Kursusweekend for alle aktive studerende i VIA – (pt. Student House i Viborg)
6. november
6. møde i Studenterrådet i VIA – Viborg
13. december
7. møde i Studenterrådet i VIA – Herning
24. januar 2019
8. møde i Studenterrådet i VIA – Holstebro
18. februar 2019
9. møde i Studenterrådet i VIA – Aarhus C
22. februar 2019
Generalforsamling i Studenterrådet i VIA– Aarhus C
*OBS: ændret fra udkastet til dagsordenen.
Indstilling
Det indstilles at Studenterrådet godkender de foreslåede datoer til møder.
Referat
De foreslåede datoer blev godkendt.

Punkt

9. Valg af delegerede til Studenterforum UCs Årsmøde 2018

v. Krista/Hedvig

20 min.

Sagsfremstilling
Vi skal vælge 7 delegerede til Studenterforum UC’s årsmøde. Det foregår d.5.maj kl.12.00 på Campus
Odense. Der er blevet sendt mail ud til at alle studerendes i VIA, og Inge Bech har anmodet om at blive delegeret, og dermed skal de resterende 6 findes i Studenterrådet.
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Indstilling
Det indstilles at Studenterrådet vælger 7 delegerede til årsmødet.
Referat
Opstillede var: Krista, Inge Bech, Hedvig, Tobias og Daniel og Lauritz.

Punkt

10. Arbejdsweekend og 2. møde i Studenterrådet (D)

v. Krista/Hedvig

20 min.

Sagsfremstilling
Formandsskabet i Studenterrådet lægger op til at der, ligesom ambitionen var i marts, afholdes en weekend
for Studenterrådet hvor vi bl.a. taler om hvordan vi skal være et studenterråd sammen, hvilke mål vi har for
resten af året, hvordan vi når dem, hvilke forandringer vi ønsker i VIA mv.
Indstilling
Det indstilles at Studenterrådet drøfter hvilke ønsker man har til indhold af weekenden, og vælger personer
til sammen med studenterkoordinatoren at planlægge den.
Referat
Der drøftes forhold vedr. weekenden.
-

Budget 5- 10.000 kroner.
Sleep-over er en potentiel mulighed for at sammenryste repræsentanterne.
Heidi vil undersøge mulighederne for at leje/låne Ergo-lejligheder samt sygeplejernes træningslokaler.
Hedvig og Krista vil gerne bakke op om projektgruppen og give en hjælpende hånd.
Chris vil lave et par teambuildings øvelser til weekenden.
Daniel vil formidle kontakt og videregive relevante oplysninger til Heidi.

Ønsker til indhold:
- Få flere pladser besat
- I udgangspunktet bliver det ”ryste sammen” ala. Teambuilding. En god portion ”hygge”
- Der skal også laves et udkast til, hvilke opgaver som Studenterrådet skal fokusere det kommende
år.
- Der skal måske laves yderligere udkast til ”studenterhåndbogen”
- Campus Nord – har snakket om kick-off for at synliggøre DSR – ønsker sig noget merchandise for
at ensrette det udleverede materiale så vi kan styrke den samlede identitet.
- Daniel foreslår et ”crash course” i FabLab /MakerSpace
Drøftelsen indgår I arbejdet med at få en god weekend for Studenterrådet op at stå.

Punkt

11. Orienteringer, debat og nyt fra formandsskabet, samt evt. (O)

v. Krista/Hedvig

10 min.
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Sagsfremstilling
Her gives der nyt fra formandsskabet.
Referat
Der blev orienteret omkring flere aktuelle forhold, bl.a. arrangering af demonstration i København angående konflikten om OK18, med et lokalt arrangement i Aarhus til at støtte op om dette. Dette er dog senere aflyst grundet en aftale mellem parterne.
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