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Referat af Studenterrådets årsmøde  

 

Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 16-19 

Mødested: Fysisk campus Næstved 

Til stede:  
 
Referent: 
 
Stemmetællere: 

9 studerende  
 
Charlotte Klokmose Rasmussen, Ledelsessekretariatet, Absalon 
 
Ikke nødvendigt 

  

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

vores bestyrelsesmedlemmer 

Afgående formænd Nichlas Nymann Andersson og Sune Petersen bød velkommen. 

 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. Valg af ordstyrer, referent og evt. to stemmetællere 

Ordstyrer: Sune Petersen, afgående SR næstformand 

Referent: Charlotte Klokmose Rasmussen, Ledelsessekretariat 

4. Året der gik ved afgående formand  

Nichlas fortalte om årets gang herunder:  

-Corona gjorde opstarten svær, men dejligt vi nu er ved at være ude på den anden side.  

-Vigtigt at være til stedet ved studiestart og generelt være til stede rundt på alle de forskellige campus 

-Haft fokus på at gøre SR mere rummelig 

-Ekstra corona trivselsmidler er blevet benyttet på Comedy Night og Absalon Cup 

-Der bliver udarbejdet drejebog på Absalon Cup til det nye formandskab 

-Fint med kvartalsmøderne med direktionen m.fl., der bliver lyttet og hjulpet 

-Mobilisering af nyt formandskab har været svær, glade for det lykkedes 

 

5. Præsentation af SRs kontaktpersoner i administrationen  

Trine Herold Rasmussen og Charlotte Klokmose Rasmussen præsenterede sig selv, herunder hvad fælles-

funktionerne og direktion kan hjælpe med og har fokus på.  

Der blev også informeret om bl.a. SRs side på Studienet, de faste kvartalsmøder samt procedurer ift. bud-

get og økonomi.  

6. Nøgletal og budget   

Trine præsenterede nøgletal, budget og status og fortalte desuden om procedurerne omkring udlæg mv.  

De studerende drøftede, at der på flere campus er uforbrugte midler samt at brugen af SR-midler så vidt 

muligt skal komme flest mulig studerende til gode. Igen blev der henvist til SR side på Studienet, hvor al 

praktisk information fremgår Studenterrådet - Professionshøjskolen Absalon (phabsalon.dk) 

   

7. Vedtægtsændringer og øvrige indkomne forslag 

Der var ingen på forhånd indmeldte ændringer.  

https://www2.phabsalon.dk/studienet/studiehjaelp/studenterraadet/
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Det afgående formandskab igangsatte en dialog om mulig vedtægtsændring om at ændre titlen ”For-

mandskabet” til ”Forpersonskabet”.  

Der var en dialog på mødet omkring forslaget, og det blev drøftet, at det formentlig var for præmaturt at 

stemme om på mødet, både grundet forslaget ikke har været meldt ud på forhånd samt det lave person-

fremmøde taget i betragtning. Det kommende formandskab Sofie og Hannah supplerede, at de ikke per-

sonligt havde et ønske eller behov om ændringen.  

Det besluttedes, at det nye formandskab tager den fødte dialog med videre og vil genbesøge den i en bre-

dere dialog og samarbejde med de lokale. Ændringen kan være god, da den kan virke mere rummelig og 

inkluderende, og da det evt. kan betyde noget for andre og deres lyst til at stille op.  

8. Præsentation af opstillede kandidater 

Til det centrale SR: 

 Hannah Fjord Jensen, 2. semester, ernæring og sundhed i Slagelse  

 Sofie Højskred, 2. semester ernæring og sundhed i Slagelse 

 

Bestyrelsen: 

 Lucas Otterstrøm Hyttel, 3. semester studerende på sygeplejeuddannelsen i Roskilde 

 Nicolaj Børager Jensen, 3. semester studerende på læreruddannelsen i Roskilde 

 

Kandidaterne præsenterede sig selv, og hvilken tilgang de har til det kommende arbejde herunder, at de 

vil arbejde for bedre synliggørelse af SR, sikre en inddragende og tæt kommunikation på tværs af alle 

campus og skabe et stærkt socialt studieliv på Absalon bl.a. via signaturevents. Studenterrepræsentan-

terne til bestyrelsen fremhævede muligheden for at blive hørt og bidrage med de studerendes perspektiv 

ind i vigtige beslutninger.  

9. Valg af formand og næstformand til det centrale SR 

Da der kun var opstillet det antal kandidater, der skulle bruges, er ovennævnte kandidater pr. d.d. officielt 

udnævnt. Valget er gældende frem til udgangen af maj 2023 (næste årsmøde).  

10. Valg af repræsentanter til Absalons bestyrelse 

Da der kun var opstillet det antal kandidater, der skulle bruges, er ovennævnte kandidater pr. d.d. officielt 

udnævnt. Valget er gældende frem til udgangen af maj 2023 (næste årsmøde).  

11. Eventuelt 

Intet til referat. 

    

 


