2. møde i Studenterrådet i VIA
Sted:
Campus Horsens
Chr. M. Østergaardsvej 4
Lok. C.103

Mødedato:
24. april 2019

Deltagere
Chris Aamand Jensen
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
Kamen Nikolaev Kolev

218388 VCM
252158 PSYK
259579 SIR
252033 MSPD
259673 SIR
252772 LIA
266227 POAR
258624 SIR
266770 SIA
259090 SOCIA
224312 ICT

Gæster
Morten Dragheim

Husgrafiker

Afbud
David Bødker Ipsen

265909 LIN

O = Orientering
D = Debat
B = Beslutning
S = Skriftlig Orientering
Dagsorden
1. Dialog mellem Kirsten Bundgaard og Studenterrådet (D)
2. Pause 
3. Valg af ordstyrer og referent (B)
4. Godkendelse af mødet og dagsorden (B)
5. Præsentation af merchandise del 1 (B)
6. Nyt fra (O)
7. Pause 
8. Regler for afbud til møder (B)
9. Præsentation af merchandise 2. del (B)
10. Udarbejdelse af skabeloner for vedtægter (B)
11. Dansk Ungdoms Fællesråd – ansøgning (O)
12. Eventuelt
13. Regnskab for sidste år og økonomisk status for nuværende (S)

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

E: studenterraadet@via.dk
T: +4587551030
Dato: 26. april 2019
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Punkt

1. Dialog mellem Kirsten Bundgaard og Studenterrådet (D)

v. Mike

60 min

Bilag
1.1 Kombifil - 9 afdelingsbeskrivelser for Fællesområdet pr. 1. februar 2019

Sagsfremstilling
Vi får besøg af professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, som vil indgå i dialog med Studenterrådet i
VIA omkring hendes ansvarsområde, som er fællesområdet. Hun arbejder pt. målrettet på at bygge de ni
afdelinger, som udgør Fællesområdet, og hvortil der indgår op til 16 – 20 forskellige ”strategi-felter” – se bilag
for en nærmere beskrivelse af de 9 afdelinger.
Spørgsmål til drøftelse:
1. Hvad er tanken bag Studieliv og hvilke kompetencer skal afdelingen bidrage med til VIA?
a. Hvordan vil I opnå målene med Studieliv?
b. Hvordan ser økonomien ud i Studieliv?
2. Hvilke strategier har I i forhold til at tiltrække nye studerende til VIA? Og har I nye strategier på tegnebrættet, så der fortsættes med at tiltrække nye og kompetente studerende?
3. Hvad er tanken bag afdelingen Internationalisering?
a. Hvilken holdning har VIA til internationale fuldtidsstuderende?
b. Har VIA en interesse i at fastholde de internationale studerende efter endt studie?
4. I forhold til budgettet for VIAs nye organisering, er der så besparelser deri som kommer til at ramme
de studerende og underviserne?
5. Spørgsmål fra Kirsten: Hvad tænker I som studerende der er vigtigt vi har fokus på, når vi skal styrke
alumneindsatsen (tidligere studerende) i VIA?

Indstilling
Det indstilles, at Studenterrådet indgår i dialog med Kirsten Bundgaard.
Referat
Kirsten Bundgaard var syg. Vi drøftede de dagsordenssatte spørgsmål og ønsker at Kristen Bundgaard
kan deltage på et kommende møde snart og eventuelt give et skriftligt svar på vores spørgsmål.

Punkt

2. Pause 
10 min

Punkt 3. 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 medlemmer.
Referat
Referat
Amaya Bøgeskov Echeverria vælges som referent og Mike Musial som ordstyrer.

Punkt

4. 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 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
Dagsordenen er godkendt med visse ændringer; Punkt 11 omkring DUF ansøgning udskydes til næste
møde.
Rådet konstateres for beslutningsdygtigt.

Punkt

5. Præsentation af merchandise del 1 (B)

v. Morten Dragheim

30. min.

Sagsfremstilling
Morten Dragheim, husgrafiker, præsenterer vores muligheder ift. merchandise samt eksempler på priser.
Studenterrådet kan udvælge hvilke emner de vil arbejde videre med, samt en kort snak om ideer til farver,
motiver og lignende. Morten arbejder herefter videre med vores ideer og præsenterer disse sidst på mødet.

Indstilling
Det indstilles, at rådet udvælger hvilke emner, de ønsker at arbejde videre med bestilling af. Morten vil så
lave udkast hertil og præsentere sidst på mødet.
Referat
Baggrund: På sidste års budget var der afsat en mængde penge til visuel identitet for rådet. Denne blev
lavet en grafiker udefra i InDesign, som skulle sikre et ungdommeligt udseende som kan anvendes af alle
DSR i VIA.
Stedet der bliver printet fra køber papir fra et firma i Sverige, der planter et nyt træ for hver mængde træ,
de anvender. Har den 2. største solfangerfarm i Danmark og anvender soya som blæk.
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Mortens præsenterede rådet for forskellige bud på navneskilte, mapper og kopper/termokrus, som rådet
gav deres input til. Derudover valgtes der at gå videre med tre andre forslag til merchandise: Muleposer,
klistermærker og kortspil.

Punkt

6. Nyt fra (O)

v. Mike og Rasmus

30 min

Sagsfremstilling
1. Nyt fra Campus
2. Nyt fra formandsskabet
a. Nyt fra Studenterforum UC
b. Besøg på Campus Viborg
c. Deltagelse på møder i de fire områder under direktionen
3. Nyt fra repræsentanter i VIAs bestyrelse
4. Nyt fra arbejdsgruppen vedr. weekendkursus i maj

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

Referat
Holstebro:
Dem der har fået penge fra fonden er glade og i gang med at arrangere. Planer for aktivitetsdagen er i
gang.
Campus C:
Ny struktur i forhold til internationalt DSR, så de får en stemme og bliver organiseret. Arrangement med
Hella Joof og i dag arrangement med Rane Villerslev. Forårscafe i næste uge - bliver en tradition med musik, underholdning, mad. Sommerfest planlægges af Campus-DSR for alle de mono-faglige DSR, for at
gøre det fedt at være studiepolitisk aktiv. Kapsejlads 3. maj hvor Propus deltager. Campus-DSR har I
samarbejde med Campus N og danske gymnasiers sammenslutning haft fokus på, at når man stemmer til
Folketingsvalget, bør man have fokus på at stemme på en, der vil styrke uddannelserne. Kursus for eksamensangst – gratis og åben for alle. Livestreaming d.24. maj fra administrationsbachelorerne, der har fået
penge fra Fonden og Campus DSR på Campus C.
Horsens:
De har besluttet hvordan de vil anvende deres budget i dette semester. Alle medlemmer af Campus-DSR
har meddelt, at de vil være ude efter dette semester, og de er derfor ved at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Har ikke kunne få fat i vedtægterne efter ændringer på sidste generalforsamling. Hvis
ikke de kan findes, vil de mødes og forsøge at sammensætte et nyt sæt vedtægter. De har lavet en undersøgelse af cost/benefit analyse af hvad de forskellige udvalg får for deres investerede tid.
Til sidste møde i Campus-DSR blev det besluttet, af de to deltagende på mødet, at afsætte Chris Aamand
som repræsentant for Campus Horsens, og i stedet indsætte Kamen Kolev som repræsentant. CampusDSR drager tvivl om Chris Aamands repræsentation i Studenterrådet i VIA op til nu, idet de ikke mener, at
han har været tilstedeværende på Campus. Chris Aamand redegjorde for sin aktivitet på campus og i Studenterrådet i VIA.
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Formandskabet for Studenterrådet i VIA besluttede ikke at anerkende Campus-DSR på Campus Horsens,
idet de ingen gyldige vedtægter kan fremfinde, og idet Campus-DSR ikke har svaret på henvendelser fra
formandsskabet omkring fremsendelse af vedtægter. Hverken Chris Aamand eller Kamen Kolev er dermed repræsentanter i Studenterrådet i VIA efter mødets afslutning. Idet de ikke har et gyldigt CampusDSR, skal repræsentanter til Studenterrådet findes på et møde, hvor alle studerende er indkaldt.
Mike Musial opfordrer Kamen Kolev, som formand for det tidligere Campus-DSR, til at tage kontakt til
ham, så der kan samarbejdes om organiseringen omkring et sådan møde, og tilbyder og opfordrer kraftigt
til, også at tage kontakt ift. reetableringen af et nyt Campus-DSR.
Chris Aamand er blevet valgt til at sidde med i uddannelsesudvalget for erhvervsuddannelserne.
Herning:
Intet nyt
Campus N:
Har fortsat ikke haft møde siden sidst. Der afholdes et møde i næste uge angående forberedelse af generelforsamlingen d.15. maj. Der vil forsøges at få Campus-DSR til at fungere igen, men pt. er det tvivlsomt,
idet der er en formodning om, at ingen opstiller til formandsposten.
Randers:
Har gennemgået deres kommissorium, Hedvig er nu formand. Dispensation til at psykomotorik-studerende kan varetage to poster i rådet, idet sygeplejerskerne er aktive andet steds. Er ved at udarbejde husregler. Har fået nye skabe, som skal dekoreres.
Bestyrelsen:
Har været til deres første møde i bestyrelsen. Omhandlede mest af alt økonomi. Debat omkring anvendelse af ressourcer fremadrettet, i sær set i lyset af det faldende kvote 2 tal. Uddannelseszoom blev drøftet. Til næste møde i slutningen af maj skal Mike Musial og Sofie Falck udarbejde et oplæg omkring trivsel
hos de studerende.
Formandskabet:
Har været til weekendmøde i Studenterforum UC (SFUC) hvor emnerne bl.a. var substainability, klimaet,
task force. Vil afholde summercamp d.5. august for alle studenterpolitisk aktive i UC. GF d.19. maj, hvor
alle er velkomne til at deltage. Der skal sendes en delegation fra VIA, der har stemmeret til generalforsamlingen. Formandskabet ønsker at finde deltagere hertil uden for Studenterrådet i VIA, så vi engagerer studerende uden for rådet. Alle bedes derfor finde repræsentanter til årsmødet blandt deres campus-DSR.
Formandskabet planlægger at tage af sted til Folkemødet sammen med formandskabet for SFUC. Er ved
at undersøge, I hvilket omfang andre medlemmer af Studenterrådet kan deltage.
Møde i Samarbejdsforum d.13. maj, hvor vi drøfter læringsbarometerundersøgelsen, de studerendes trivsel og internationale studerendes deltagelse i råd og udvalg.
Arbejdsgruppen for weekendmødet i maj:
Afholdes i et sommerhus i Saksild og kommer til at ligge fra d.16-18. maj. Nærmere program for dagene
følger.

Punkt

7. Pause 
20 min
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Punkt

8. Regler for afbud til møder (B)

v. Rasmus

10 min

Bilag
8.1 Udkast til regler for afbud til møder i Studenterrådet i VIA
8.2 Rules for not attending meetings at The Student Counsel at 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).

Indstilling
Formandskabet indstiller til, at ”Regler for afbud til møder i Studenterrådet i VIA” fjernes.
Såfremt det besluttes at beholde ”Regler for afbud til møder i Studenterrådet i VIA”, skal reglerne revideres
på næste møde i Studenterrådet i VIA.
Referat
Efter afstemning besluttes det at fjerne reglerne for afbud til møder. I stedet skal der udarbejdes et forslag
for afbud til møder, som kan indsættes i Forretningsordenen.
Tobias Kjærgård Pedersen melder sig til at udarbejde et forslag til regler, og Sebastian Larsen stiller sig til
rådighed for sparring. Disse fremlægges på næste møde i Studenterrådet i VIA.
Følgende bemærkninger blev givet i forhold hertil:
- I stedet for regler indskrive forventninger til medlemmerne i rådet
- Op til Campus-DSR at håndtere repræsentanter, der ikke lever op til deres forpligtelser i rådet
- Reglerne skal være sådan, at de kan anvendes i praksis
- Kan indskrives i forretningsordenen eller i vedtægterne i stedet
- Vedtægterne er vores billede ud af til og forretningsordenen er vores redskab indadtil

Punkt

9. Præsentation af merchandise 2. del (B)

v. Mike, Rasmus og Morten

15 min

Sagsfremstilling
Ud fra vores ønsker tidligere på mødet præsenterer Morten de valgte emner tilpasset efter vores ideer og
ønsker.
Indstilling
Det indstilles, at rådet træffer beslutning om, hvad de ønsker at bestille og antal heraf.
Referat
Overordnet er rådets holdning, at alle bestilte varer skal være så bæredygtigt fremstillet som muligt og der
skal, så vidt muligt, undgås varer fremstillet af børnearbejdere.
Det besluttes at gå videre med bestillingen af følgende og at formandskabet tager den videre processen
omkring fremstilling og design med Morten Dragheim, og inkluderer rådets medlemmer, når det behøves:

6/9

Termokrus
Skal være uden hank og i god kvalitet. Skal gives til rådets nuværende og fremtidige medlemmer.
Spillekort
Skal være holdbare og kunne modstå væsker.
Muleposer
Med studenterrådets logo uden opdeling af ordet. Logo gerne nederst på posen. Gerne en god kvalitet af
poser.
Navneskilte:
Slide 1: Grønt navneskilt
Slide 2: Lyserød/blå gradueret ramme med logo i nederste højre hjørne
Slide 3: Gul/lilla gradueret med taleboble
Slide 4: Turkis/grå gradueret baggrund med stort/hvidt logo på forsiden i ét ord.
Klistermærker:
Kaffemærker - der laves nye designs, som deles i Sharepoint.
Mærker med afskåret kant: det i øverste højre hjørne i sort/hvid og i sort/farve-gradueret version.
Mapper:
Nedstemt
Der skal udarbejdes en strategi for promovering og anvendelse af det nye merchandise på et kommende
møde.

Punkt
v. Mike

10. Udarbejdelse af skabeloner for vedtægter (B)
15 min.

Sagsfremstilling
Repræsentanter fra Campus-DSR er alle blevet bedt om at fremsende deres vedtægter.
Idet der ikke er repræsentanter fra alle campus’er i Studenterrådet i VIA, ønsker vi at lave nogle skabeloner,
så det er nemt at oprette et mono- eller campus-DSR.
Indstilling
Det indstilles, at der vælges 2-3 medlemmer til en arbejdsgruppe, ud over Mike som vil fungere som tovholder.
Referat
Mike Musial har modtaget vedtægter fra alle campus-DSR undtagen Campus Randers og Campus Horsens. Da begge repræsentanter i formandskabet i Studenterrådet i VIA sidder med i Campus-DSR på
Campus Randers, ligger vedtægterne derfra frit tilgængeligt for dem og er dermed fremskaffet.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Krista Singh, Hedvig Dybdal, Tobias Kjærgård og Mike
Musial (tovholder), der arbejder videre med at lave en skabelon for vedtægter.
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Punkt

11. Dansk Ungdoms Fællesråd – ansøgning (O)

v. Hedvig

15 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
Kom i gang med at søge nogle midler til studenteraktiviteter og husk at videregive information om muligheden med jeres lokale DSR.
Referat
Punktet udskydes til næste møde.

Punkt

12. Eventuelt

v. Mike og Rasmus

10 min

Sagsfremstilling
Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort
Referat
Arbejdsweekend
Nedsættelse af arbejdsgruppe af frivillige, der vil stå for kursusweekenden i efteråret. Af hensyn til tiden
besluttes det at udskyde punktet til næste møde.
Social begivenhed for Studenterrådet i VIA
Mike Musial spørger, om der er stemning for at lave noget socialt sammen en dag. Foreslår at der til mødet i juni, som afholdes i Randers, planlægges noget socialt samvær efterfølgende. Stor stemning herfor
blandt rådets medlemmer! Mike Musial går videre med planlægningen heraf og tager til overvejelse, om
mødet skal lægges en anden dag end den planlagte, som er en mandag.
Hedvig Dybdal fortæller, at hende og Chris Aamand gerne vil invitere til spilaften hjemme hos dem. Hedvig laver en doodle, så der kan findes et tidspunkt, der passer flest mulige.
Derudover blev der anmodet om, at dagsordenspunkter, der af hensyn til den fastlagte mødetid ikke kan
nås, udskydes til næste møde i stedet for at blive hastet igennem. Chris Aamand og Rasmus Østergaard
tilbyder at afholde et kort kursus i mødefacilitering, hvis der er stemning herfor. Arbejdsgruppen for næste
weekendmøde eller den kommende for oktoberweekenden kan tage det med som en mulighed derpå.

Punkt

13. Regnskab for sidste år og økonomisk status for nuværende (S)
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v. Amaya

Skriftlig orientering

Bilag
13.1 Regnskab for 2018/2019
13.2 Økonomisk status for 2019
Sagsfremstilling
Økonomisk status pr. 04.04.2019
Hermed vedlægges en opgørelse over Studenterrådets udgifter for 2018/2019 indtil 28. februar 2019, samt
status på udgifter for indeværende økonomiperiode.
Indstilling
Det indstilles at Studenterrådet tager orientering om regnskab for sidste år og økonomisk status for indeværende år til efterretning.
Referat
Rådet tog regnskab og budgetstatus til efterretning.
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