Referat af Studenterrådets årsmøde
Mødedato:

Onsdag den 30. september 2020 kl. 17

Mødested:

Professionshøjskolen Absalon
Campus Roskilde A2.17

Til stede:

15 stemmeberettigede medlemmer af Studenterrådet

Referent:

Charlotte Klokmose Rasmussen, Ledelsessekretariatet, Absalon

Stemmetæller:

Charlotte Klokmose Rasmussen, Ledelsessekretariat og Trine Herold
Rasmussen, Facility Service

1. Velkomst ved nuværende Formand og præsentation af siddende lokale formandskaber samt
vores bestyrelsesmedlemmer
Formand for Absalons Studenterråd Tulle Elizabeth Hebo Wissing bød velkommen.
Alle de fremmødte præsenterede sig selv. De tilstedeværende var primært de lokale formandsskaber.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer, referent og to stemmetællere
De valgte blev:
Ordstyrer: Tulle E. H. Wissing
Referent: Charlotte Klokmose Rasmussen, Ledelsessekretariat, Absalon
Stemmetællere: Charlotte Klokmose Rasmussen, Ledelsessekretariat og Trine Herold Rasmussen, Facility
Service

4. Året der gik ved Formand Tulle E. H. Wissing
Tulle fortalte om årets gang herunder:
-Afholdte aktiviteter
-Den specielle corona-situation, der har fyldt meget den seneste tid
-Der har været fokus på at strømline både kommunikation, afholdelse af årsmøder, Studienet m.v.
Der blev orienteret om, at Mikkel Nørmark Jæger ikke genopstiller som næstformand, da han dimitterer til
vinter. Mikkel sagde tak for de gode oplevelser ifm. SR.
5. Præsentation af SRs kontaktpersoner i administrationen
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Trine og Charlotte præsenterede sig selv, herunder hvad fællesfunktionerne og direktion kan hjælpe med
og har fokus på.
Der blev fortalt om SRs sider på Studienet og opfordret til at søge div. informationer ifm. SR derinde.
Charlotte hilste fra direktør Sami Boutaiba, som desværre ikke kunne deltage i dagens møde.
SR blev rost for det store arbejde, de gør, både ifm. arrangementer (sociale + faglige), under corona m.v.
6. Nøgletal 2019/20 og budget 2020/21
Trine præsenterede budget og status for alle lokale SR og det centrale. Trine fortalte desuden om procedurerne ift. faktura, udlæg m.v. herunder at campuschef og Trine altid skal cc på ansøgninger m.v.
Der blev opfordret til at få brugt nogle af midlerne nu her på fx diverse udstyr, da midlerne for i år ikke kan
overføres til næste år.
Husk at brug af SR-midler så vidt muligt skal komme flest mulig studerende til gode.
Husk det centrale SR kan søges om ekstra midler, hvis de lokale midler af den ene eller anden årsag ikke
slår til.
Der blev spurgt til, om de 50 kr. til kaffekort stadig er gældende. Trine følger op.
7. Vedtægtsændringer og indkomne forslag
Der var forud for mødet indsendt forslag til Tulle om følgende tre vedtægtsrettelser:
Ændring af ordlyd ift. opstilling af bestyrelsesrepræsentanter
I § 4 stk. 4 punkt 8
Ændring af beskrivelse af den faste dagsorden for årsmødet
I § 4 stk. 4 er den faste dagsorden for årsmødet beskrevet.
Ændring af procedurebeskrivelse ifm budgetter
I § 8 stk. 6
Alle rettelser blev godkendt, og vedtægterne tilrettes.
Det blev ønsket, at vedtægtsændringer fremadrettet sendes i god tid til alle lokale SR, så alle har bedre
mulighed for at læse og tage stilling til ændringsforslagene inden årsmødet.
Elektronisk stemmeafgivelse ved fremtidige årsmøder
Muligheden for fremadrettet også at kunne afgive elektronisk stemmeafgivelse (gældende fra næste årsmøde maj 2021) blev drøftet.
Input ift. dette ændringsforslag:
-Frygt for at kandidater vil få hele klasser mv til at stemme på sig uden at interessere sig for SR-arbejdet.
-Modellen kan evt. suppleres med en fordelingsnøgle ift. campus størrelse
-Enkelte lokale SR vil gerne tilbage og spørge de medstuderende, hvorvidt der er opbakning til at der kigges mod denne løsning
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-Det vil åbne en mulighed for at flere studerende stemmer og dermed engagerer sig i SR-arbejdet
Der blev afgivet stemme for eller imod muligheden for elektronisk stemmeafgivelse:
Der blev enstemmigt stemt for, at arbejdsgruppen bestående af Trine, Charlotte og Tulle arbejder videre
med at definere en eller flere bud på en model for elektronisk stemmeafgivelse. Denne/disse modeller
fremlægges, behandles og besluttes på et ekstraordinært møde (formentlig i januar) således at en model
kan benyttes ved årsmødet i maj 2021. Alle lokale SR blev opfordret til at give input til modeller.
Der blev ytret ønske om, at fremtidige årsmøder livestreames. Muligheden herfor undersøges nærmere.
8. Valg af SR Fællesformand og Fællesnæstformand
Mikkel genopstillede ikke.
Tulle genopstillede.
Der var ikke indmeldt yderligere kandidater.
Tulle fortalte om sig selv, hendes fokus som SR formand og hvorfor man skal stemme på hende som SR
Fællesformand frem til maj 2021.
Der blev enstemmigt stemt for, at Tulle genvælges som formand.
Valget er gældende fra 1. oktober 2020 og frem til maj 2021 (næste årsmøde).
Formandskabet vil dermed kun bestå af Tulle frem til maj 2021, hvilket der enstemmigt var opbakning til.
9. Valg af repræsentanter til Absalons bestyrelse
Fie Saron Andreasen og Mads Mølau genopstillede.
Der var ikke indmeldt yderligere kandidater.
Fie og Mads præsenterede sig selv, deres arbejde i Absalons bestyrelse og hvorfor man skal stemme på
genvalg af dem som bestyrelsesrepræsentanter frem til maj 2021.
Fie og Mads fremhævede i fortællingen, at de særligt gerne vil arbejde mod, at de studerende høres og
inddrages mere på bestyrelsesmøderne, hvilket de ikke vurderer, de bliver pt. De ytrede også et ønske om
at blive bedre informeret om opgaven og forventningerne ift. deres arbejde og rolle i bestyrelsen.
Der var et generelt ønske og opbakning fra de fremmødte til, at Fie og Mads træder mere i karakter på bestyrelsesmøderne.
Der blev enstemmigt stemt for, at Fie og Mads genvælges som studenterrepræsentanter i Absalons bestyrelse.
Valget er gældende fra 1. oktober 2020 og frem til maj 2021 (næste årsmøde).
Nyvalgte lokale SR formænd spurgte ind til den generelle organisering på Absalon, herunder forskellen på
SR-arbejdet og bestyrelsesarbejdet. Tulle, Fie og Mads fortalte og tegnede på tavlen, samt der blev henvist til Studienet, hvor der også findes mere information.
10. Eventuelt
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Borde
Beslutningen om at fjerne bordene blev vendt herunder:
- baggrunden for beslutningen
- indkøbet af de nye borde
- SRs rolle og studenterinddragelse i processen
- at mange studerende faktisk har været glade for beslutningen, da det betød, at de studerende kunne
komme tilbage
- Kommunikationen kunne have været bedre; flere opponerede imod, at beslutningen skulle høres i medierne først
Film om SR-arbejdet
Sara fra Roskilde rejste et punkt omkring muligheden for at producere en animationsfilm, der generelt informerer om SR-arbejdet. Filmen kan bruges ved studiestart, på studienet, skærme m.v. Da SR har relativt mange ubrugte midler til rådighed i år, kunne nogle af disse oplagt bruges på at få produceret en sådan film i år.
Sara spurgte om opbakning til at gå videre med projektet, og om flere ville være med i arbejdsgruppen.
Der var enstemmig opbakning til projektet, og følgende meldte sig til arbejdsgruppen: Achmed fra Roskilde, Emmelie fra Roskilde, Caroline fra Roskilde, Mikkel fra Kalundborg, Rasmus fra Nykøbing og Fie fra
Slagelse.
Sara tager initiativ til et snarligt zoommøde, hvor arbejdet med storyboard, indhentning af tilbud m.v.
igangsættes.
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