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1) Velkomst og kort præsentation af medlemmer af Studenterrådet UCL


Medlemmer af Studenterrådet UCL byder velkommen og præsenterer sig selv.

2) Valg af ordstyrer, referent og en stemmetæller


Stemmetæller: Studenterforum UC har forud for generalforsamlingen tilbudt at
stille sig til rådighed som stemmetæller.

3) Godkendelse af dagsorden


Ordstyren gennemgår dagsordenen. Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

4) Oplæg: ”Hvad vil det sige at være studenterpolitisk aktiv, og hvad får man med som
studerende?” v/ Studenterforum UC


Formandsskabet i Studenterforum UC fortæller kort om studenterpolitisk arbejde,
og hvordan Studenterforum UC kan understøtte de studerendes aktiviteter.

5) Nedlæggelse af Det Fælles Studenterråd ved University College Lillebælt


University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt fusionerede i august
2018, og udgør i dag tilsammen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
De to tidligere institutioner havde hver især et studenterfora, der repræsenterede
institutionens studerende; I UCL ”Det Fælles Studenterråd” og i EAL ”DSR”.



Ved generalforsamlingen vedtages nye vedtægter for Studenterrådet UCL, og
der etableres derved et studenterfora, der repræsenterer alle studerende i UCL
Erhvervsakademi og Professionshøjskole, på tværs af de to tidligere institutioner.



På baggrund af ovenfor beskrevne organisationsændringer indstilles det, at Det
Fælles Studenterråd nedlægges.

6) Godkendelse af vedtægter for Studenterrådet UCL


Forslag til vedtægter er fremsendt til tilmeldte deltagere forud for generalforsamlingen. Det indstilles, at vedtægterne godkendes.

7) Studenterrådet UCLs beretning for det forgangne års aktivitet og udvikling


Studenterrådets beretning på det forgangne år fremlægges af Nikolaj Mazur,
medlem af Studenterrådet UCL.

8) Fremlæggelse af årsregnskab og gennemførte aktiviteter
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Studenterrådet UCL konstitueres ved godkendelse af Studenterrådet UCLs vedtægter af 22-10-2019. Årsregnskab fremlægges første gang til rådets årsmøde i
2020.

9) Fremlæggelse af budget og evt. aktivitetsforslag for det kommende år


Budgetforslaget er endnu ikke godkendt, og der foreligger ikke en oversigt over
aktivitetsforslag for det kommende år. Punktet er sat på dagsordenen til næstkommende møde i Studenterrådet UCL, der afholdes d. 19.11.19. Kommunikationschefen deltager under mødepunktet, idet administrationen af budgettet er flyttet til Kommunikationsafdelingen.

10) Oplæg: ”En studerendes erfaringer fra det studenterpolitiske arbejde” v/ Nikolaj
Mazur, studerende valgt til Studenterrådet UCL


Nikolaj Mazur fortæller om sin vej til det studenterpolitiske arbejde. Hør mere om
Nikolajs erfaringer, og hvad du kan forvente som repræsentant i Studenterrådet
UCL. Nikolaj besvarer spørgsmål fra tilhørerne.

11) Opstilling til valg af formand og næstformand for Studenterrådet UCL




Studenterrådet UCL har for nuværende ikke konstitueret sig med en formand/næstformand, og rådet har derfor ikke en oplagt mødeleder. Rollefordelingen drøftes til generalforsamlingen.
o

Formand: Formanden er kontaktperson for Studenterrådet UCL samt
tovholder på fordeling af opgaver og aktiviteter i rådet.

o

Næstformand: Næstformanden samarbejder tæt med formanden og skal
kunne være stedfortræder i tilfælde af formandens fravær.

NB: Kun medlemmer af campusrådene er opstillingsberettigede til Studenterrådet UCL.

12) Opstilling til valg af repræsentanter til bestyrelsen ved UCL Erhvervsakademi og
Professionshøjskole


De studerende er repræsenteret i UCL’s bestyrelse med to bestyrelsesrepræsentanter og evt. to suppleanter. I gældende valgperiode er Lasse Tage Nielsen
valgt til UCL’s bestyrelse og vil repræsentere de studerende frem til årets udgang. Til generalforsamlingen skal der således vælges ét bestyrelsesmedlem,
der kan tiltræde fra d.d. samt en 1. suppleant, der kan tiltræde ved årsskiftet.
Derudover kan der evt. vælges en 2. suppleant og 3. suppleant.
o

Bestyrelsen: Bestyrelsen består af studerende, undervisere samt 13 eksterne medlemmer, som repræsenterer hver deres uddannelsesområde,
erhverv og arbejdsmarked. Alle studerende kan stille op til bestyrelsen
og stemme på kandidater til årsmødet. Bestyrelsen er UCL’s øverste beslutningsorgan og mødes eksempelvis i forbindelse med fastsættelse af
institutionsstrategien. Studerende i bestyrelsen vil ofte repræsentere institutionens studerende udadtil, eks. til eksterne arrangementer.
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13) Eventuelt
a) Valg til akkrediteringsrådet v/ Lasse Tage Nielsen


Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte opfordrer til, at de studerendes
repræsentanter i bestyrelser og skoleråd indstiller forslag til et studentermedlem
til Akkrediteringsrådet. Akkrediteringsrådet er et fagligt uafhængigt råd, der træffer afgørelser om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og disses uddannelser. Indstillingen skal være styrelsen i hænde senest den 1. november 2019. Ved interesse sendes en mail til Lasse: lass5413@edu.ucl.dk
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