9. møde i Studenterrådet i VIA
Sted:
Campus C
Lok. B3.04

Mødedato:
18. februar 2019
Kl. 16-20

Deltagere
Chris Aamand Jensen (218388 VCM)
Hedvig Lund Dybdal (252158 PSYK)
Heidi Schøtt (253092 EIA)
Sofie Falck Villadsen (252772 LIA)
Rasmus B. Østergaard (266227 POAR)
Rasmus Møland Bille (258624 SIR)
Mike Bødker Musial (259673 SIR)
Sebastian Nikolaj Kongskov Larsen (266770 SIA)
Tobias Kjærgård Pedersen (252033 MSPD)
Krista Riina-Maaria Singh (259579 SIR)
Katrine Bruhn Vogensen (245325 BIOLYT)
Gæster
Prorektor Louise Gade (kl.16-17)
Amaya Bøgeskov Echeverría (studenterkoordinator)

Dagsorden
1. Dialog mellem Prorektor Louise Gade og Studenterrådet (D)
2. Valg af ordstyrer og referent (B)
3. Godkendelse af mødet og dagsorden (B)
4. Forberedelse til GF (B)
5. Nyt fra (O)
6. Aktivitetsark ift. dokumentation af aktiviteter, DUF (B)
7. (Skriftlig orientering) Revideret kommissorium for
koordinationsudvalget
8. Eventuelt (O)
9. Tak for dette år i Studenterrådet i VIA

DAGSORDEN
E: studenterraadet@via.dk
T: +4587551030
Dato: 4. februar 2019
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Punkt

1. Dialog mellem Prorektor Louise Gade og Studenterrådet (D)

V. Krista og Hedvig

45 min

Sagsfremstilling
Vi får besøg af Prorektor Louise Gade, som vil indgå i dialog med Studenterrådet i VIA omkring hendes nye
ansvarsområder og det fremtidige samarbejde. Følgende spørgsmål ønskes drøftet:
Fra Louise:
1. Hvordan er den generelle oplevelse af, om man oplever sig tilstrækkeligt involveret og lyttet til på uddannelserne som studerende –, hvad fungerer godt og er der noget, vi kan gøre bedre?
2. Hvordan kan vi sammen gøre en indsats ift. at motivere studerende til højere studieaktivitet ift. den tid,
de skal bruge på egen læring?
Fra Studenterrådet:
3. Hvilke forestillinger gør du dig i forhold til samarbejdet med Studenterrådet i VIA?
4. Hvordan kan vi proaktivt anvende hinanden fremadrettet - forventningsafstemning?

Indstilling
Det indstilles, at Studenterrådet indgår i dialog med Prorektor Louise Gade.

Punkt 2. Valg af ordstyrer og referent (B)
V. Krista og Hedvig

1 min.

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

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 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.
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Punkt

4. Forberedelse til GF (B)

V. Amaya Bøgeskov Echeverría

60 min

Sagsfremstilling
Sager til behandling på generalforsamlingen forelægges Studenterrådet, og den praktiske del aftales yderligere.
Til dette punkt udsendes der yderligere bilag som vedrører:
– 4.1 Indkomne vedtægtsændringer (D)
– 4.4 Regnskab (O) (sendes ud inden mødet)
– 4.5 Budget for det kommende år (B – men kan ændres løbende) (sendes ud inden mødet)
– To Stemmetællere, en ordstyrer og en referent – forhåndsfornemmelse for, om der er nogen, der vil?
– Praktisk hjælp ift. generalforsamling – før, under og efter (B)
Indstilling
Det indstilles at studenterrådet aftaler fremgangsmåde for generalforsamlingen og diskuterer punkterne. Det
indstilles at der udvælges to til tre personer, der hjælper til inden mødet, under mødet og efter mødet - disse
behøves ikke være de samme.

Punkt

5. Nyt fra (O)

v. Hedvig og Krista

20 min

Sagsfremstilling
- Nyt fra Campus
-

Nyt fra formandsskabet
o

Studenterforum UC

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

Punkt

6. Aktivitetsark ift. dokumentation af aktiviteter, DUF (B)

v. Krista og Hedvig

20 min.

Sagsfremstilling
På SFUC’s weekendarrangement d.2-3. februar deltog formandsskabet. DUF deltog og efterspurgte dokumentation for aktiviteter på VIA-, campus- og monofagligt niveau.
Indstilling
Det indstilles, at repræsentanter fra de forskellige Campus’er indsamler information og dokumentation og
udfylder aktivitetsark – både på campus- og monofagligt niveau. Dette sendes til studenterkoordinator senest
31. marts 2019. Hedvig udsender ark til udfyldelse.
Det indstilles, at vi beslutter os for en fremgangsmåde fremadrettet ift. dokumentation for aktivitet til DUF.
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Punkt

7. (Skriftlig orientering) Revideret kommissorium for koordinationsudvalget

V. Amaya Bøgeskov Echeverría

5 min.

Bilag
7.2 Udkast til kommissorium for samarbejdsforum
Sagsfremstilling
Elvir og jeg har udfærdiget et udkast til et nyt kommissorium, som vi har præsenteret for prorektor Louise
Gade. Ligeledes har vi vendt udvalgets fremtid med hende.
Louise var meget positiv i forhold til at fasteholde udvalget i samme form som tidligere, for at fremskynde
processen og snarest muligt få et møde i kalenderen, er kommissoriet blevet drøftet på chefgruppemødet
d.22/1 og er sat på dagsordenen til møde i direktionen i uge 6.
I bilag 5.2 kan I se udkast til nyt kommissorium for udvalget, som vi fremadrettet foreslår bliver navngivet
”Samarbejdsforum for direktionen og Studenterrådet i VIA”.
Her følger lidt bemærkninger dertil:
– Mødekadencen på 4 årlige møder fortsætter som tidligere (vi tre har tidligere snakket om, at den var på 6
årlige møder, men Elvir har undersøgt det, og den har i de seneste år været på 4, hvoraf ét af dem ofte er
blevet aflyst)
– Vi har skrevet ind, at der skal være to repræsentanter fra studenterrådet, men at det kan overvejes, om
dette skal ændres til tre. Dette for at I som studerende er flere, og ikke kommer til at føle jer underrepræsenteret med 2 ud af 8 pladser.
Indstilling
Det indstilles, at studenterrådet tager det revidere kommissorium til efterretning.

Punkt

8. Eventuelt (O)
5 min.

Sagsfremstilling
Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort.

Punkt

9. Tak for dette år i Studenterrådet i VIA

Os alle 

30 min.

Sagsfremstilling
Dette er vores sidste møde for i år, derfor skal vi fejre det og hinanden med lidt god mad og drikke.
Indstilling
At vi hygger os!
4/4

