
 

 

MØDENOTAT 

Formandskabsmøde EØ+HD 23.11.2016 
3. januar 2017 

/KL 

 

 

Formandskabsmøde EØ+HD 23.11.2016 

Deltagere 

René la Cour Sell, Nina Fauerholdt Ånerud, Annette Bang Andersen, Peter Carøe, Povl 

Tiedemann, Maria From, Klaus Lynbech. Endvidere deltog Kathrine Juul Michagin som 

observatør. 

Afbud fra: Poul Due 

 

Dagsorden 

I. Samarbejde med Censorkorpset for Statskundskab og samfundsfag vedr. drift af 

allokering i Censor IT 

II. Beskikkelsesperioden 2018-2022, herunder tidsplan for gen- og nybeskikkelse 

samt formandskabsvalg og valgprocedurer – Bilag 

III. Debatindlæg vedr. censorinstitutionen – Bilag 

IV. Bemanding på sekretariatet 

a. Ny studentermedhjælp: Sanne Lynge Nilsson 

b. Virksomhedspraktikant: Kathrine Juul Michagin 

 

Ad I. Samarbejde med Censorkorpset for Statskundskab og samfundsfag vedr. drift af alloke-

ring i Censor IT 

Der arbejdes på at indgå en aftale med Censorformandskabet for Statskundskab og Sam-

fundsfag (StS) vedr. drift af allokering i Censor IT. Aftalen vil alene indebære allokerings-

drift og ikke formandskabsbetjening. 

 

Der blev i den forbindelse henvist til den forudgående diskussion ved HD-formandskabs-

mødet vedr. sekretariatets organisationsform. 

Ad II. Beskikkelsesperioden 2018-2022, herunder tidsplan for gen- og nybeskikkelse samt for-

mandskabsvalg og valgprocedurer – Bilag 

Det fremlagte forslag blev taget til efterretning med følgende tilføjelser: 

 

 Der var forslag om at forlænge opstillingsperioden. 

 Der var forslag om, at opstillede skulle anbefales af andre censorer (stillerliste) 
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 Det blev bemærket, at universitetsansatte censorer i formandskabet kan udgøre et 

problem i samarbejdet med institutionerne. Der er dog jf. bekendtgørelsens bestem-

melser vedr. formandskaber ikke muligt at sikre, at formandskaberne alene består af 

aftagercensorer. 

Ad III. Debatindlæg vedr. censorinstitutionen – Bilag 

Orientering jf. bilag. Censorudvalgets rapport er afleveret til ministeriet, men afventer 

offentliggørelse efter seneste regeringsdannelse og det deraf følgende ministerskifte. 

Ad IV. Bemanding på sekretariatet 

 Der er ansat ny studentermedhjælp: Sanne Lynge Nilsson, som studerer Moderne kul-

tur og kulturformidling på KU. Sanne har en bachelor i filmvidenskab og har bl.a. også 

studeret i USA. 

 Kathrine Juul Michagin er tilknyttet sekretariatet som virksomhedspraktikant. Kath-

rine er uddannet med kommunikation fra PKL på CBS sommeren 2016, og skal i løbet 

af de to måneders tilknytning lave en analyse af formandskabernes og sekretariatets 

kommunikationsplatforme og -flow. Kathrine deltog derfor i formandskabernes fæl-

lesmøde og EØ-formandskabets møde. 


