6. møde i Studenterrådet i VIA
Sted:
Campus Holstebro
Gl Struervej 1
7500 Holstebro
A159 i bygning A

Mødedato:
18. september 2019
Kl.16-20

Deltagere
Christian Bremer Hansen
David Bødker Ipsen
Hedvig Lund Dybdal
Krista Riina-Maaria Singh
Mike Bødker Musial
Rasmus Møland Bille
Sabin Sirbu

259090 SOCIA
265909 LIN
252158 PSYK
259579 SIR
259673 SIR
258624 SIR
280143 PIV

Afbud
Sidsel Prese Bentsen

252921 LIA

Gæster
Kirsten Bundgaard

Professionshøjskoledirektør

O = Orientering
D = Debat
B = Beslutning
S = Skriftlig Orientering
Dagsorden
1. Dialog mellem Kirsten Bundgaard og Studenterrådet i VIA (D)
2. Pause
3. Valg af ordstyrer og referent (B)
4. Godkendelse af mødet og dagsorden (B)
5. Nyt fra (O)
6. Strategi for anvendelse af merchandise (B)
7. Repræsentanter til ledelsesseminar (B)
8. Pause
9. Anvendelse af eventuelt ubrugte UFM-midler (B)
10. Status for arbejdsplan for Studenterrådet (D)
11. Eventuelt

REFERAT/
DAGSORDEN
Mødeleder:
Mike Musial og Rasmus Møland
Bille
Formandskabet
E: studenterraadet@via.dk
T: +45 87551030
Dato: 30. august 2019
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Punkt

1.

Dialog mellem Kirsten Bundgaard og Studenterrådet i VIA (D)

v. Mike og Rasmus

50 min.

Sagsfremstilling
Vi får besøg af professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, som vil indgå i dialog med Studenterrådet i
VIA omkring hendes ansvarsområder.
Spørgsmål til drøftelse:
- Præsentation af Kirsten Bundgaard og ansvarsområder i VIAs direktion
- Præsentation af fællesområdet med særligt fokus på strategiske felter og den nye afdeling Studieliv
- Hvad er du særligt optaget af for tiden?
- Er der områder hvor vi kan bidrage til hinandens arbejde, hvor vi endnu ikke gør det?
Indstilling
Det indstilles, at Studenterrådet indgår i dialog med Kirsten Bundgaard.
Referat
[Tekst]

Punkt

2.

Pause
10 min.

Punkt 3.

Valg af ordstyrer og referent (B)
1 min

v. Mike og Rasmus

Sagsfremstilling
Der skal vælges ordstyrer og referent.
Indstilling
Det indstilles, at der vælges en ordstyrer blandt rådets medlemmer og at Studenterkoordinator vælges som
referent.
Referat
[Tekst]

Punkt

4.

v. Mike og Rasmus

Godkendelse af mødet og dagsorden (B)
1 min.

Sagsfremstilling
Jf. §12 i Studenterrådets 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.
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Indstilling
Det indstilles, at dagsordenen godkendes og at studenterbestyrelsen konstateres for beslutningsdygtig.
Referat
[Tekst]

Punkt

5.

Nyt fra (O)

v. Mike og Rasmus

20 min.

Sagsfremstilling
1. Nyt fra Campus
2.

Nyt fra repræsentanter i VIAs bestyrelse

3.

Nyt fra formandsskabet

Indstilling
Det indstilles, at Studenterrådets medlemmer orienterer hinanden om arbejdet mellem møderne.
Referat
[Tekst]

Punkt

6.

Strategi for anvendelse af merchandise (B)

v. Mike og Rasmus

30 min

Bilag
6.1 Oversigt over merchandise (udsendes efterfølgende)
Sagsfremstilling
Der skal laves en strategi for hvordan vi anvender og får merchandise ud.
Indstilling
Det indstilles, at rådet overvejer hvordan vi bedst muligt anvender den merchandise, vi har, og at der vælges to personer, der vil indgå i det videre arbejde med at designe spillekort.
Referat
[Tekst]

Punkt

7.

v. Mike og Rasmus

Repræsentanter til ledelsesseminar (B)
15 min.

Sagsfremstilling
Den 10. oktober 2019 er der ledelsesseminar for alle VIAs ledere. Temaet for seminaret bliver uddannelseskvalitet, og alle VIAs ledere – ca. 150 personer – er inviteret.
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Som en del af programmet vil de gerne have fire studerende til at deltage og give deres bud på kvalitet i
uddannelserne. Formen bliver et interview/paneldebat, hvor de studerende på forhånd kender spørgerammen, så de kan forberede sig.
Det er planlagt sådan, at interviewet med de studerende kommer til at finde sted lige efter frokost, så ved
13 tiden, og har en varighed på 30 min. De fire studerende er velkommen til at deltage i seminaret fra morgenstunden (kl.9), så de har mulighed for at høre oplægsholdere, der belyser uddannelseskvalitet fra forskellige vinkler, inden de selv skal på, og der er selvfølgelig fuld forplejning.
Det kommer til at foregå i nærheden af Aarhus på Sabroe Kro, og du får selvfølgelig undervisningsfritagelse og dine transportudgifter betalt.
Formandskabet for Studenterrådet i VIA har foreslået, at Christoffer Ammentorp som tidligere formand og
nuværende næstformand for SFUC og studerende i VIA, bliver tilbudt én af de fire pladser til ledelsesseminaret, og han har takket ja til dette.
Indstilling
Det indstilles, at der findes tre repræsentanter til at deltage i ledelsesseminaret og eventuelt en suppleant.
Referat
[Tekst]

Punkt

8.

Sagsansvarlig:

Pause
10 min.

[Navn]

Punkt

9.

v. Mike og Rasmus

Anvendelse af eventuelt ubrugte UFM-midler (B)
55 min.

Sagsfremstilling
Såfremt UFM-midlerne ikke bliver anvendt på de enkelte campusser/uddannelser, skal vi have fundet ud
af, hvad vi ønsker at anvende dem på. Midlerne skal være anvendt inden året udløb, og campus-DSR er
blevet givet indtil 1/12 2019 til at anvende disse. Studenterrådet har derfor blot én måned til at anvende
pengene, og derfor er det væsentligt, at vi har en plan herfor alt efter beløbet.

Indstilling
Det indstilles at rådet indgår i gruppearbejde omkring anvendelsen, og beslutter hvad eventuelle midler
skal anvendes på alt efter beløbets størrelse.
Referat
[Tekst]

Punkt

10. Status for arbejdsplan for Studenterrådet (D)

v. Mike og Rasmus

35 min.
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Bilag
10.1 Uddrag af referat fra Studenterrådet i VIAs 1. møde d.21/3 2019 _ punkt 8.
Sagsfremstilling
På 1. møde i Studenterrådet i VIA fastlagde vi en arbejdsplan for rådets arbejde det kommende år. Formandskabet ønsker at rådet gør status over hvor langt vi er med de enkelte punkter.
Indstilling
Det indstilles, at rådets medlemmer tager status for arbejdsplanen til efterretning, og kommer med input
til, hvad vi fremadrettet skal arbejde videre med.
Referat
[Tekst]

Punkt

11. Eventuelt

v. Mike og Rasmus

10 min.

Sagsfremstilling
Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort.
Referat
[Tekst]
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