4. møde i Studenterrådet i VIA
Sted:
Campus Randers
Jens Otto Krags Plads
Lokale 1.56

Mødedato:
3. juni 2019
Kl. 16.00-20.00

Deltagere
Hedvig Lund Dybdal
Krista Riina-Maaria Singh
Tobias Kjærgård Pedersen
Mike Bødker Musial
Sofie Falck Villadsen
Rasmus Balle Østergaard
Rasmus Møland Bille
Sebastian Nikolaj Kongskov Larsen
Christian Bremer Hansen
David Bødker Ipsen

252158 PSYK
259579 SIR
252033 MSPD
259673 SIR
252772 LIA
266227 POAR
258624 SIR
266770 SIA
259090 SOCIA
265909 LIN

Gæster
Bjarne Grøn
Annemette Glyngø

Digitaliseringsdirektør
Leder af Studieliv

O = Orientering
D = Debat
B = Beslutning
S = Skriftlig Orientering
Dagsorden
1. Dialog mellem Bjarne Grøn 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. Præsentation af Studieliv (B)
7. Pause ☺
8. Regler for afbud til møder (B)
9. Dansk Ungdoms Fællesråd – Ansøgning (O)
10. Evaluering af kursusweekenden (O)
11. Eventuelt
Samlet tid for punkter 205 minutter

REFERAT/
DAGSORDEN
Mødeleder:
Rasmus Bille og Mike Musial
Formandskabet i Studenterrådet
i VIA
Referent:

E: studenterraadet@via.dk
T: +4587551030
Dato: 20. maj 2019
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Punkt

1. Dialog mellem Bjarne Grøn og Studenterrådet i VIA (D)

v. Mike

60 min

Sagsfremstilling
Vi får besøg af digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn, som vil indgå i dialog med Studenterrådet i VIA omkring
hans ansvarsområde.
Spørgsmål til drøftelse:
-

Hvad er dine ansvarsområder i VIA?
Hvad har du som digitaliseringsdirektør fokus på?
Hvilke forestillinger gør du dig i forhold til samarbejdet med Studenterrådet i VIA?
Hvordan kan vi proaktivt anvende hinanden fremadrettet - forventningsafstemning?

Indstilling
Det indstilles, at Studenterrådet indgår i dialog med Bjarne Grøn.
Referat

Punkt

2. Pause
10 min

Punkt 3. Valg af ordstyrer og referent (B)
v. Mike og Rasmus

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.
Referat

Punkt

4. Godkendelse af mødet og dagsorden (B)

v. Mike og Rasmus

3 minutter
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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.
Referat

Punkt

5. Nyt fra (O)

v. Mike og Rasmus

30 min

Sagsfremstilling
1. Nyt fra Campus
2. Nyt fra formandskabet
• Studenterforum UC
• Kursusweekend
3. Nyt fra repræsentanter i VIAs bestyrelse
Indstilling
Det indstilles, at Studenterrådets medlemmer orienterer hinanden om arbejdet mellem møderne.
Referat

Punkt

6. Præsentation af Studieliv (B)

Annemette Glyngø

40 min

Sagsfremstilling
I forbindelse med reorganiseringen i VIA er der oprettet en ny enhed med navnet Studieliv. Annemette
Glyngø vil, som leder af enheden, fortælle mere om afdelingens opbygning, ansvarsområder og fokuspunkter.
Derudover vil der være en fælles drøftelse af hvordan Studenterrådet i VIA og Studieliv fremadrettet kan
samarbejde og gøre brug af hinandens kompetencer, herunder hvordan der sikres en stærk kobling og inddragelse generelt af studerende i Studieliv.
Indstilling
At rådets medlemmer indgår i dialog med Annemette og at der lægges en plan for, hvordan samarbejdet
fremadrettet skal foregå mellem Studenterrådet i VIA og Studieliv.
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Referat

Punkt

7. Pause
20 min

Punkt
v. Rasmus

8. Regler for afbud til møder (B)
20 min

Bilag
8.1 Udkast til regler for afbud til møder i Studenterrådet i VIA
Sagsfremstilling
I vores vedtægter står der, at vi på første møde efter generalforsamlingen skal behandle vores forretningsorden. I forretningsordenen kap. 1, punkt 5, står der, at vi har et sæt regler for afbud til møder (se bilag).
På sidste møde d. 24. april 2019 blev det efter afstemning besluttet, at fjerne reglerne for afbud til møder. I
stedet har Tobias Kjærgård Pedersen udarbejdet følgende forslag for afbud til møder, som kan indsættes i
Forretningsordenen.

5. Generalforsamlingsvalgte medlemmer samt campusrepræsentanter har i udgangspunkt mødepligt.
5a Det forventes at generalforsamlingsvalgte medlemmer samt campusrepræsentanter ajourfører sig med
den vedtagne mødekalender og planlægger evt. arbejde udenfor for mødekalenderen.
5b I tilfælde af at generalforsamlingsvalgte medlemmer samt campusrepræsentanter bliver forhindret i at
deltage i et møde, forventes det at der sendes afbud mindst 2 dage før mødet. Afbud sendes til stunderraadet@via.dk og suppleanten indkaldes, hvis en sådan findes.
5c I tilfælde af at generalforsamlingsvalgte medlemmer samt campusrepræsentanter bliver kaldt på arbejde
med kort varsel eller i tilfælde af sygdom kan der dispenseres for pkt. 5b.
Indstilling
Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen vurderer om forslaget er fyldestgørende i forhold til konsekvenser
ved manglende fremmøde.
Referat
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Punkt

9. Dansk Ungdoms Fællesråd – Ansøgning (O)

v. Hedvig

1 min

Sagsfremstilling
Dansk Ungdoms Fællesråd har nogle midler, man kan ansøge om. Både mono-faglige og Campus-DSR kan
ansøge om disse midler. Man kan søge op til 100.000 kr. i en ansøgning. Det mindste tilskud der pt. er givet
ud er 40 kr. til et spil UNO ☺. På mødet vil det blive gennemgået hvordan man søger om disse midler.
Indstilling
At punktet frafalder, på grund af manglende data til en gennemgang af ansøgningsprocedure.
Referat

Punkt

10. Evaluering af kursusweekenden (O)

v. Mike og Rasmus

10 min

Sagsfremstilling
Efter en spændende kursusweekend i Saksild, har der nu været mulighed for at reflektere over perspektiver
man har taget med sig, der ikke allerede er blevet nævnt. Refleksioner der kan bidrage til at gøre næste kursusweekend i oktober endnu bedre, kan deles.
Indstilling
Det indstilles, at deltagere fra kursusweekenden, kan komme med relevante refleksioner, der ikke allerede er
blevet italesat under evalueringen på kursusweekenden.
Referat

Punkt

11. Eventuelt

v. Mike og Rasmus

10 min

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