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REFERAT

Aase Sørensen beklagede rod i deltagernavnene i sidste referat.  

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt. 

 
2. Meddelelser 

Søren Bom Nielsen meddelte, at Nicolaj Krog Larsen er valgt som næstfor-

mand.  

 

Thue Sylvest Bording lovede at kontakte de studerendes fagudvalg og bede 

dem udpege et medlem til Institutforum.  

 

3. Bemærkninger til forslag til forretningsorden  

Søren Bom Nielsen oplyste, at den 15. september 2012 er frist for at komme 

med bemærkninger til forlaget til forretningsorden. De indkomne bemærk-

ninger fra institutterne drøftes på det kommende institutledermøde, hvorefter 

der udarbejdes en samlet kommentar fra ST. Han gjorde samtidig opmærk-

som på, at de på sidste møde efterlyste Vedtægter for Aarhus Universitet er 

dukket op og udsendt den 12. juli 2012. 

 

Især to punkter gav anledning til nogen drøftelse: 

 § 7, stk. 3: Institutforummet kan under møderne beslutte at optage nye 

punkter på dagsordenen, og det kan beslutte at fravige den i dagsordenen 

angivne rækkefølge for emnernes behandling.  

 

Det blev udtrykt, at der godt kan optages nye punkter på dagsordenen, men 

der bør ikke kunne tages beslutninger under disse punkter. 
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§ 8, stk. 2: Institutlederen ekspederer institutforummets beslutninger og an-

befalinger.  

I AU vedtægterne står, at et flertal i Institutforum kan gå direkte til dekanen 

uden om institutlederen.  

 

Det aftaltes, at bemærkninger sendes til Søren Bom Nielsen, som sammenfat-

ter og udsender til medlemmerne. Der afholdes et nyt møde fredag den 7. sep-

tember kl. 09.00-10.30.  

 

4.  Kommentarer til Strategi for Science & Technology 

Søren Bom Nielsen oplyste, at samarbejdsudvalget har en frist tirsdag den 4. 

september 2012 til at komme med kommentarer.  

 

Der var enighed om, at teksten flere steder er upræcis eller uklar.  Er det be-

vidst, at bachelorer ikke er nævnt under Mission punkt 1? Definition af missi-

on/vision. Man skal være forandringsparat og skabende, men det er vigtigt at 

holde fast i basis-/kerneforskning. 

 

Eventuelle kommentarer sendes inden tirsdag til Søren Bom Nielsen, som 

herefter mødes med Steen Christensen for at udarbejde de endelige kommen-

tarer.   

 

5.  Fremtidig universitetsavis 

Søren Bom Nielsen konstaterede, at punktet er kommet på dagsordenen ved 

en fejltagelse, men spurgte om der var sendt kommentarer. 

 

Charlotte Rasmussen oplyste, at hun havde argumenteret for en elektronisk 

udgave. Arbejdsgruppen har foreslået en papirudgave, som senere laves om til 

en elektronisk udgave. 

 

6. Infoskærme 

Søren Bom Nielsen oplyste, at disse skærme efterhånden er opsat flere steder 

på universitetet, men at en enkelt interaktiv skærm koster 20-30.000 kr. Den 

gruppe, der blev nedsat til opfølgning på Psykisk APV 2009, har anbefalet op-

sætning af infoskærme. Gruppen kommer med en indstilling.  

 

7.  Eventuelt 

På forslag af Steen Christensen vedtoges, at alle oplysninger om instituttets 

udvalg, medlemmer m.v. inkl. dagsorden lægges på et centralt sted på insti-

tuttets hjemmeside. Desuden bør fremtidige stillingsopslag ligeledes kunne 

findes på hjemmesiden og meddeles medarbejdere og studerende direkte.  

 

De næste 3 møder i IF er lagt i kalenderen, men er: 5. oktober og 23. novem-

ber 2012 samt 22. februar 2013 kl. 09.12.  

 


