
 

 

REFERAT/ 
DAGSORDEN 

Mødeleder: 

Rasmus Bille og Mike Bødker 

Formandskabet i Studenterrådet 

i VIA 

Referent: 

Studenterkoordinator Amaya 

Bøgeskov Echeverría  

E: studenterraadet@via.dk 

T: +4587551030  

Dato: 6. marts 2019   
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1. møde i Studenterrådet i VIA 

Sted: 

Campus Aarhus C 

Ceresbyen 24 

8000 Aarhus C 

Lok. B3.04 

 Mødedato: 

21. marts 2019 kl. 16-20 

Deltagere 

Mike Bødker Musial (259673 SIR) 

Rasmus Møland Bille (258624 SIR) 

Hedvig Lund Dybdal (252158 PSYK) 

Chris Aamand Jensen (218388 VCM) 

Krista Riina-Maaria Singh (259579 SIR) 

Tobias Kjærgård Pedersen (252033 MSPD) 

Sofie Falck Villadsen (252772 LIA)  

Christian Bremer (259090 SOCIA) 

Rasmus Balle Østergaard (266227 POAR) 

Sebastian Nikolaj Kongskov Larsen (266770 SIA) 

Kamen Nikolaev Kolev (224312 ICT) 

Christian Bremer Hansen (259090 SOCIA) 

Afbud 

[Navne] 

 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent (B) 
2. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 
3. Nyt fra (O) 
4. Evaluering af Generalforsamling 2019 (D) 
5. Internationale studerendes deltagelse i Studenterrådet i VIA (D) 
6. Pause 
7. Forretningsorden for 2019/2020 (B) 
8. Arbejdsplan for det kommende år (B) 
9. Rekrutteringsguide (B) 
10. Evt. 

SÆRSKILT - MØDE I STUDENTERRÅDET I VIAs FOND 

11. Uddeling af Studenterrådets Fond forår 2019 (B) 
 

 

O = Orienteringspunkt 

D = Debatpunkt 

B = Beslutningspunkt 

 

Punkt  1. Valg af ordstyrer og referent (B) 

v. Mike og Rasmus  1 min 
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Sagsfremstilling 

Der skal vælges ordstyrer og referent 

Indstilling 

Det indstilles, at Studenterkoordinator vælges som referent og at der vælges en ordstyrer blandt rådets med-

lemmer. 

Referat 

[Tekst] 

 

 

Punkt  2. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 

v. Mike og Rasmus  3 minutter 

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 

[Tekst] 

 

 

Punkt  3. Nyt fra (O) 

v. Mike og Rasmus  20 min 

Sagsfremstilling 

- Nyt fra Campus 

 

- Nyt fra formandsskabet 

 

o Møde med Louise Gade 5/3 

o Studenterforum UC 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Studenterrådets medlemmer orienterer hinanden om arbejdet mellem møderne 

Referat 

[Tekst] 

 

 

 

Punkt  4. Evaluering af Generalforsamling 2019 (D) 

v. Mike og Rasmus  25 min 
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Sagsfremstilling 

Her foretages en evaluering af Generalforsamling 2019 til brug ved kommende generalforsamlinger 

 

- Mødestruktur; ordstyrer, tidstagning, referat 

- Deltagelse; antal, geografi, mundtlige tilbagemeldinger fra deltagere 

- Praktisk; forplejning, sted, opstilling af borde 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der findes en person, som vil lave en skabelon for kommende generalforsamlinger til fremti-

dig brug, som også kan inkluderes i Studiepolitisk ABC. 

 

Referat 

[Tekst] 

 

 

Punkt  5. Internationale studerendes deltagelse i Studenterrådet i VIA 
(D) 

v. Mike, Rasmus og Amaya   50 min 

Sagsfremstilling 

Til generalforsamling i Studenterrådet i VIA d.22. februar 2019 forlod et mindre antal internationale stude-

rende generalforsamlingen umiddelbart inden valg til formandskabet gik i gang. Dette fordi de følte, at sprog-

barrieren gjorde det vanskeligt og problematisk at deltage på mødet. 

Indstilling 

Det indstilles, at rådets medlemmer vedtager; 

- i hvilket omfang møderne i Studenterrådet skal afholdes på engelsk 

- i hvilket omfang mødemateriale skal udsendes på engelsk 

- I hvilket omfang Studenterrådet i VIA skal bistå med tolkning 

 

Såfremt det vedtages, at mødemateriale skal udsendes på engelsk, skal ansvaret herfor placeres på en eller 

flere personer i rådet eller studenterkoordinator. 

 

Såfremt der ikke kan findes en langsigtet løsning på punktet, indstilles det, at der nedsættes en gruppe, der 

arbejder videre med en plan, og at der vedtages nogle retningslinjer for internationale studerendes delta-

gelse i rådet indtil da. 

 

Referat 

[Tekst] 

 

Punkt  6. Pause 

  15 min 

Indstilling 

Slap af . 
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Punkt  7. Forretningsorden for 2019/2020 (B) 

v. Amaya Bøgeskov Echeverría  15 min 

Bilag 

7.1 Udkast til forretningsorden 2019/2020  

7.2 Udkast til regler for afbud til møder i Studenterrådet i VIA 2019/2020 

Sagsfremstilling 

Ifølge §7 fra Studenterrådets vedtægter skal Studenterrådet på det førstkommende møde efter generalfor-

samlingen fastsætte sin forretningsorden. 

 

Indstilling 

Det indstilles at: 

- Studenterrådet kommer med eventuelle ændringsforslag 

- Forretningsordenen godkendes. 

 

Referat 

[Tekst] 

 

 

Punkt  8. Arbejdsplan for det kommende år (B) 

v. Mike, Rasmus og Amaya.  50 min 

Bilag 

8.1 Foreslåede emner til arbejdet i 1. og 2. kvartal 2019 (medbringes på mødet) 

Sagsfremstilling 

Formandskabet og Studenterkoordinator fremlægger emner, som rådet kan arbejde videre med i det føl-

gende år. Der bør tænkes både i langsigtede og kortsigtede mål for årets arbejde. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at rådets medlemmer udvælger 3 til 5 punkter som der prioriteres at arbejde med i første og 

andet kvartal 2019 

Referat 

[Tekst] 

 

Punkt   9. Rekrutteringsguide (B) 

v. Rasmus B. Østergaard  15 min 

Bilag 

9.1 Rekrutteringsguide V1 Dansk 

9.2 Rekrutteringsguide v1,3 English 
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Sagsfremstilling 

Rasmus B. har lavet en rigtig fin rekrutteringsguide, både på dansk og engelsk. Denne gennemgås kort og 

det drøftes hvordan vi får den ud til de, der kunne have gavn af denne 

Indstilling 

Det indstilles, at rådet træffer beslutning om hvornår og hvordan rekrutteringsguiden skal udsendes i VIA-

regi. 

Referat 

[Tekst] 

 

 

Punkt  10. Evt. 

  10 min 

Sagsfremstilling 

Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort. 

Referat 

[Tekst] 

 

 

SÆRSKILT – MØDE I STUDENTERRÅDET I VIAS FOND 

 

Punkt  11. Uddeling af Studenterrådets Fond forår 2019 (B) 

v. Mike og Rasmus  35 min 

Bilag 

11.1 Studenterrådet i VIAs Fond – vejledning og ansøgningsskema 

11.2 Indkomne ansøgninger 15. marts 2019 (sendes ud inden mødet) 

Sagsfremstilling 

Studenterrådet i VIA har deadline for ansøgninger til 1. runde af Studenterrådet i VIAs Fond den 15. marts 

2019 

Indstilling 

Det indstilles, at fondens bestyrelse tager stilling til de indkommende ansøgninger jf. forretningsordenen ved-

taget tidligere på dagens møde i Studenterrådet i VIA. 

Referat 

[Tekst] 


