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Referat af Studenterrådets årsmøde  

 

Mødedato: Mandag den 31. maj 2021 kl. 16 

Mødested: Zoom 

Til stede:  
 
Referent: 
 
Stemmetællere: 

5 studerende  
 
Charlotte Klokmose Rasmussen, Ledelsessekretariatet, Absalon 
 
Charlotte Klokmose Rasmussen, Ledelsessekretariat og Trine Herold 
Rasmussen, Facility Service 

  

1. Velkomst ved nuværende Formand og præsentation af siddende lokale formandskaber samt 

vores bestyrelsesmedlemmer 

Afgående formand for Absalons Studenterråd Tulle Elizabeth Hebo Wissing bød velkommen. 

Alle fremmødte præsenterede sig selv. Der var ingen af de afgående bestyrelsesmedlemmer til stede 

(Mads og Fie).  

 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Valg af ordstyrer, referent og to stemmetællere 

Ordstyrer: Tulle E. H. Wissing 

Referent: Charlotte Klokmose Rasmussen, Ledelsessekretariat 

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

4. Året der gik ved afgående formand Tulle E. H. Wissing 

Tulle fortalte om årets gang herunder:  

-at året som bekendt været præget af corona 

-det har betydet mange forandringer og svære vilkår for SR-aktiviteterne 

-det bliver vigtigt for det nye SR at være til stede på campusserneog få gang i alle aktiviteterne post-co-

rona herunder at tænke i mobilisering så det sikres, at der er fungerende lokale SR på alle campus 

-Tulle takkede af og sagde tak for kampen.  

 

5. Præsentation af SRs kontaktpersoner i administrationen  

Trine og Charlotte præsenterede sig selv, herunder hvad fællesfunktionerne og direktion kan hjælpe med 

og har fokus på.  

Der blev også informeret om SRs side på Studienet, de faste kvartalsmøder samt procedurer ift. budget og 

økonomi.  

6. Nøgletal og budget   

Trine præsenterede nøgletal,  budget og status og fortalte desuden om procedurerne ift. blanketter, fak-

tura, udlæg m.v. herunder at campuschef og Trine skal cc på ansøgninger om indkøb og forbrug af SR-

midler.. 
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Det blev drøftet, at brugen af SR-midler så vidt muligt skal komme flest mulig studerende til gode, samt 

at det centrale SR kan søges om ekstra midler, hvis de lokale midler af den ene eller anden årsag ikke slår 

til. 

7. Vedtægtsændringer og øvrige indkomne forslag 

Der var ikke forslag om ændringer. 

8. Præsentation af opstillede kandidater 

Nichlas Arne Nymann Andersson (pf19s008) og Sune Kristian Petersen (pf19s003) præsenterede sig selv. 

Herunder at de vil arbejde for bedre synliggørelse af SR samt sikre en tæt kommunikation mellem de stu-

derende og Absalons ledelse.  

Nichlas og Sune fortalte, at de har en inddragende tilgang til samarbejdet med alle de lokale SR og vil 

gerne arbejde meget tæt sammen med alle campus.  

9. Valg af formand og næstformand til det centrale SR 

Nichlas blev valgt med 132 stemmer og Sune blev valgt med 150 stemmer. Nichlas og Sune har selv for-

delt posterne mellem sig; Nichlas bliver formand og Sune næstformand.  

Valget er gældende fra d.d. og frem til maj 2022 (næste årsmøde).  

10. Valg af repræsentanter til Absalons bestyrelse 

Nichlas blev valgt som eneste bestyrelsesrepræsentant med 264 stemmer.  

Valget er gældende fra d.d. og frem til maj 2022 (næste årsmøde).  

11. Eventuelt 

Nichlas takkede Tulle for den store indsats, hun har ydet for Absalon. 

Charlotte takkede Tulle for den store indsats, hun har ydet for Absalon. 
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