Studenterrådets Årsmøde
03.10.2016 – Ankerhus, Sorø

1.

Velkomst ved Fællesformand Christine Stahr

Kort præsentation af Christine Stahr (Fælles Formand for Studenterrådet) og
Anders Bjerre Jørgensen (Fælles Næstformand for Studenterrådet).
Formanden byder velkommen igen, og glæder sig over den progression der har
været gennem de sidste to år, i forhold til antallet af fremmødte på Årsmøderne en progression der taler for sig selv.

2.

Kort præsentation af ansatte der deltager ved Årsmødet:

Sami Boutaiba – Direktør for Pædagogik og Ledelse
Christian Moldt – Kvalitetschef
Tomas Bech Madsen - Ledelseskonsulent
Viggo Bundgaard - Økonomichef
Sofie Gammelby – Studiekoordinator for Studenterrådet

3.

Valg af ordstyrer, referent og to stemmetællere

Referent: Sofie Gammelby Christiansen (Studenterkoordinator).
Ordstyrer: Anders Bjerre Jørgensen (Fælles Næstformand).
Stemmetællere: Julie Ahlberg og Signe Frez.

4.

Fælles Formandsforums beretning om året der gik:

De nuværende Fælles Formænd har opnået:
- At afholde arrangementer på alle campus
- At få lokale SR på ALLE campus
- At afholde nytårskur, sommermøde og to vidensdelingsdage

-

At komme i medierne (Radio, Altinget, Sjællandske).
PHS: en sammenslutning er skabt.

Christine og Anders har arbejdet på en national sammenslutning. De nye
formænd skal tage denne opgave videre.

5.

Totaløkonomi

Anders præsenterer budgettet for Studenterrådets aktiviteter og fortæller om,
hvad Studenterrådets penge bruges på. Der informeres yderligere om, hvor
mange penge der er realiseret i år.

Transportudgifter og befordringer
Lokale formænds kørselsudgifter trækkes fra Studenterrådets fælles pulje.
Alt hvad formandsskabet arrangerer, trækkes fra deres kasse.

6.

Vedtægter

Det nuværende SR har ændret og åbnet muligheden for:
- at vores Fælles næstformand ikke kan sidde i bestyrelsen
- at vi har det Fælles formandskab og to studenterrepræsentanter i
Bestyrelsen
Studenterrådet ønsker, at have så mange aktive studerende i Studenterrådet og
Bestyrelsen som muligt, hvorfor ovenstående er valgt.
Alle nye vedtægter godkendes, da ingen er uenige i ændringerne.

7.

Opstilling af Fællesformand og Fællesnæstformand

Aktuelle kandidater
Ander Bjerre Jørgensen stiller op som Fælles Formand
Nicolaj Sand Rasmussen stiller op som Fælles Næstformand
Ingen andre stiller op – dermed er der fredsvalg, og de to kandidater er valgt til
hhv. Fælles formand og Fælles næstformand.
Den afgående Fælles formand ønsker de nye formænd tillykke.

8.

Opstilling til Bestyrelsen

Aktuelle kandidater:
Nicolas Folke Sørensen: Lokalformand i Roskilde og Leisure management
studerende
Rasmus Hvitfeldt Raben – Formand for Studiemiljøudvalget i Vordingborg og
Lærerstuderende
Jacob Friis – Leisure management studerende i Nykøbing
Nicolas Folke Sørensen:
3. Semester og lokalformand i Roskilde og har været det et halvt år. Han vil gerne
have de studerende i fokus - hvad kan vi gøre for dem?
Rasmus Raben:
Læser til lærer på 4. semester. Han vil have studerende i fokus. Han vil kæmpe
for at skabe fællesskab blandt alle campus.
Jacob Friis:
Bestyrelsen står for at gøre skolen til det bedste sted at være. Bestyrelses kan
føles som langt væk – han ønsker at skabe bedre kommunikation mellem
Bestyrelsen, de studerende og Studenterrådet. Han er god til at lytte og høre alle.
Han bruger sine følelser, til at løse problemer.
Valg af Bestyrelsesformænd:
Stemmesedler udleveres. Alle skriver navnet på den kandidat, de mener skal
vælges til bestyrelsen.
Stemmetællerne optæller stemmene
Kort pause

Valgt til Bestyrelsen
Rasmus Raben og Jacob Friis er valgt som studenterrepræsentanter til
Bestyrelsen.

9.

Øvrige pladser i diverse udvalg

Der er ingen pladser i diverse udvalg.
(Uddannelsesudvalg – lokale SR står for dette nu).

10.

Eventuelt

Studenterrådet har de seneste år haft et stort fokus på kommunikation og
tydelighed, hvilket de fortsat vil arbejde videre med.
Refundering af kørsel
Henvendelse til Anders for refunderingssedler.
14. oktober
Til- og fratrædelsesreception og oktoberfest i Vordingborg – alle er velkomne!
https://www.facebook.com/events/1771506016472336/
Tillykke til det nye Fælles Formandskab og de nye bestyrelsesmedlemmer.

