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Viceinstitutleder for uddannelse Morten Kallestrup
Iben Bonne Jensen, Virksomhedskonsulent, Odense Kommune, dimittend 2013
Dan Bonde Nielsen, kontorchef, Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune, dimittend 2009
Lars Bønløkke Lê, Kontorchef Erhvervsstyrelsen, dimittend 2010
Sune Gerts Larsen, Senior Consultant, Rambøll, dimittend 2010
Jakob Sinding Skött, Lektor, Nyborg Gymnasium, dimittend ph.d. 2012
Anne Kirkegaard, Budgetchef, Kulturministeriets departement, dimittend 2007
Andreas Andersen, Strategisk analytiker, Fyns Politi, dimittend 2011
Natalie Maria Olsen, AC-fuldmægtig, Syddansk Universitet, dimittend 2019
Eva Fribo Nygård, AC-fuldmægtig D-IAS, dimittend 2019

1.

Velkomst og præsentation af ide og formål med foreningen
v. Morten Kallestrup og Iben Bonne Jensen
Der har ikke tidligere været et formelt forum for alumner i statskundskab fra Syddansk Universitet, og Institut for Statskundskab har derfor i samarbejde med Alumnekonsulent Peter
Olander fra SDU Research & Innovation Organisation taget initiativ til at danne foreningen.
Det primære formål er at få bygget bro mellem Institut for statskundskab og det omgivende
arbejdsmarked. Ydermere er der et ønske om at give alumner mulighed for at holde sig opdateret med den nyeste viden og forskning samt møde fagligt ligesindede og tidligere studiekammerater fra kandidatuddannelsen i statskundskab på SDU.
Desuden er formålet også, at Instituttet kan holde kontakten med sine alumner og gøre
brug af disses praktiske viden og erfaringer, i forhold til udvikling af uddannelsen og afholdelse af faglige arrangementer for studerende og medarbejdere.

2.

Valg af referent
Sekretær, Dorte Juel, blev valgt som aftenens referent

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

3.

Drøftelse af idegrundlag med udgangspunkt i udkast til vedtægter, herunder:
a.

Drøftelse af foreningens formål
De fremmødte var enige om, at der højst skal være 2 arrangementer om året, da medlemmerne af foreningen også har meget andet der skal prioriteres i hverdagen. Hvis
man lægger arrangementerne en fast dag, f.eks. første lørdag i en bestemt måned, har
alumnerne mulighed for at notere sig denne faste dag og prioritere at deltage.
Arrangementerne kan med fordel være nogle timer med fagligt formål og evt. afsluttes
med socialt arrangement. Alternativt kan der lægges et fagligt arrangement med et par
timers varighed umiddelbart efter endt arbejdstid.
Hvis det ene årlige arrangement afholdes i København, vil man give de alumner, der er
bosat på Sjælland, bedre mulighed for også at deltage.
Der var bred enighed blandt de fremmødte om, at alumnerne gerne vil byde ind og
hjælpe Instituttet med evt. mentorordninger, gæsteforelæsninger eller lignende.
Institut for Statskundskab har tilkendegivet at bakke op om foreningen. Der er dog
endnu ikke fastsat rammer for, hvor meget Instituttet kan bidrage med økonomisk.
Peter Olander befinder sig i disse dage i England, hvor han bliver præsenteret for en
ny platform til Alumneforeningen. Det er endnu uvist, hvordan den platform kommer til
at fungere og om alumnerne vil kunne kommunikere med hinanden via denne platform.

b.

Drøftelse af egnet bestyrelsesmodel
Enten en 3 mands bestyrelse med 2 suppleanter eller en 5 mands bestyrelse med 2
suppleanter.
Der var på mødet flertal for 3 personers bestyrelse med 2 suppleanter.
Man kan altid inddrage flere, når der skal planlægges og afholdes arrangementer.

c.

Drøftelse af eventuelle forslag om vedtægtsændringer
Ændringer kan fremlægges på næste generalforsamling. Instituttet hjælper med det
praktiske i forhold til arrangementer (skal den sidste linje evt. flyttes til drøftelsen om
foreningens formål?).

4. Opstilling af kandidater
Viceinstitutleder Morten Kallestrup er født medlem af bestyrelsen.
Iben stiller til bestyrelsen
Andreas Andersen stiller til bestyrelsen
Sune Gerts Larsen stiller som suppleant
Eva Fribo Nygård stiller som suppleant

5. Valg
Der er ikke behov for kampvalg. Bestyrelsen vil konstituere sig i forlængelse af den stiftende generalforsamling.
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a. Bestyrelse
Morten Kallestrup
Iben Bonne Jensen
Andreas Andersen
b. Suppleanter
Sune Gerts Larsen
Eva Fribo Nygård

6. Eventuelt
Intet under eventuelt.
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