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Kapitel 17

Studenterrådet

Dannelsen af Studenterbutikken
År 2000 var året hvor Studenterrådet omdannede sig selv
til en rent  politisk forening. Hidtil havde Studenterrådet
stået for drift af adskillige kommercielle aktiviteter på
Syddansk Universitet, herunder Studenterrådets Service-
butik, Jobshop, Bogformidlingen med mere. For vareta-
gelsen af disse aktiviteter er der dannet en ny forening ved
navn Studenterbutikken, denne nye forening har overta-
get Studenterrådets lokaler, egenkapital og kontorartikler
(dog er en del af lokalerne gået tilbage til Studenterrådet
efter at Teknisk Forvaltning ikke anerkendte, at Studen-
terrådet kunne afgive disse, idet lokalerne var beregnet til
studenterpolitiske formål). Dette var en beslutning der
blev taget af to grunde. For det første optog driften af disse
aktiviteter en stor del af de aktive i Studenterrådets
resurser, for det andet kunne man frygte at de studerende
der skulle stå i opposition til Studenterrådet ikke skulle
ønske at handle i butikken i det de dermed indirekte ville
støtte Studenterrådet. Den ny foreningen, Studenterbutik-
ken, afholder generalforsamling to gange om året, alle
medlemmer af butikken har stemmeret på denne.

Indførslen af medlemskab i Studenterrådet
Det har længe været sådan at alle studerende har haft
stemmeret på Studenterrådets månedlige Fællesrådsmø-
der, således kunne man sige at Studenterrådet udgjortes af
samtlige studerende på Syddansk Universitet. Realiteten
har dog været at der har været en organiseret opposition til
Studenterrådet, og denne model har derfor vist sig at være
en svaghed frem for en styrke. Både fordi denne opposi-
tion har haft fri adgang til at hindre Studenterrådets
arbejde i kraft af deres stemmeret, og fordi Studenterrådet
har haft problemer med at legimitere sig selv som de
studerendes repræsentant uden et håndfast bevis for at
have en bred opbakning blandt de studerende. Ved ind-
førslen af medlemskabet har Studenterrådet i løbet af få
måneder opnået et medlemstal på over 500 studerende,
således er Studenterrådet i dag en forening der er i stand
til at have en direkte og effektiv kontakt til de studerende
den udgøres af. Det koster 50 kroner om året at oppebære
medlemsskab af Studenterrådet.

Studenterrådets Forretningsudvalg
Studenterrådets Præsidium havde monopol på at føre
Studenterrådets politik, dette betød at studerende ikke
havde mulighed for at engagere sig politisk i sager uden
at skulle være medlem af Præsidiet, og derved kunne en

masse kræfter gå til spilde hvis en studerende ikke ønske-
de dette. Præsidiet er blevet afskaffet, og der er dannet et
forretningsudvalg hvis kompetence alene er at koordinere
aktiviteter i Studenterrådet.

Enhver studerende kan påtage sig at gøre et politisk
stykke arbejde, såfremt deres formål kan opnå støtte i
Fællesrådet, og Forretningsudvalget fungerer blot som en
vidensbank den studerende kan benytte sig af.

Studenterrådets sekretær
Med Studenterrådets nye struktur er de to sekretær poster,
organisations sekretær og politisk sekretær, slået sammen
til en post, General sekretær for Studenterrådet. Denne
sekretærs arbejdsopgaver er at indkalde til Fællesrådsmø-
der, varetage Studenterrådets økonomi og holde sekreta-
riatet.
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Sundhedsvidenskabelig delrådssekretær
Hanne Rasmussen

Naturvidenskabelig delrådssekretær
Christina Gilling afløste Helle Gern Hansen
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