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 x  Cecilie Hansen, formand 
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 x  Anders Jørgensen, børne- og ungdomskorps 
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 x  Thea P. Frederiksen, sekretariatsleder 
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Bilag 3.2 Ansøgning og vedtægter fra DFU (eftersendes muligvis) 
3.2 Ansøgning og vedtægter fra IP-NU 
3.3 Udkast til arbejdsprogram 
3.4 Retningslinjer for SDM 2015 

 
 

1. Formalia 
1.1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt 

 
2. Orientering 

2.1. Orientering: Grupperinger  
Indstilling: 
Grupperingsrepræsentanterne fortæller om nyt siden sidst. 
 
PUS holder Tour De Chambre den 14. marts. Styrelsen er velkommen 

 
2.2. Orientering: Formand/FU 
Indstilling: 
Formanden fortæller om nyt siden sidst der relaterer sig til opgaver for formand, næstformand og 
kasserer, herunder om; reception, juleafslutning, søger efter praktikant, aktivitetstøtte 
 
Formanden orienterede 

 
2.3. Orientering: Sekretariatet 
Indstilling: 
Sekretariatslederen fortæller om nyt siden sidst, herunder: møde om foreningshus, status på 
planlægning af årsmøde, Aarhus i forening, Sidste Skoledag, Netværksgruppen bag Børn og 
Ungebyrådet 



 
Sekretariatslederen orienterende 

 
 
3. Ledelse 

3.1. Orientering: Indkaldelse til årsmødet 
Styrelsen orienteres om indkaldelsen til årsmødet og julehilsen til medlemsforeningerne. 
 
Styrelsen tog det til efterretning 
 
3.2. Beslutning: Optagelse af nye medlemmer 
Indstilling: 
Dansk Folkeparti Ungdom Aarhus og International Politik NU har anmodet om optagelse i ÅUF. Jf. 
vedtægternes § 3 stk. Styrelsen der indstiller foreninger til optagelse på Årsmødet. 
Styrelsen beslutter om foreningerne skal indstilles til optagelse eller ej. 
 
DFU: Styrelsen kan ikke behandle DFU, da de ikke har fremsendt opdaterede vedtægter 
 
IP-NU: Styrelsen indstiller IP-NU til afslag fordi § 2 stk. 1. fastsætter, at foreningen er for studerende ved 
Institut for Statskundskab.  
Thea oplyser IP-NU om dette og fortæller om muligheden for at trække opstillingen. Alternativt, hvis de 
opretholder anmodningen, er de velkomne som gæster på Årsmødet.  
 
3.3. Beslutning: Arbejdsprogram 
Indstilling: 
Styrelsen godkender forslag til arbejdsprogram 2015-2016 til fremlæggelse og vedtagelse på Årsmødet. 
Styrelsen beslutter hvem der fremlægger arbejdsprogrammet. 
 
Mangler afsnit om vandseparering. Cecilie skriver det færdigt. Det godkendes på ST-mødet d. 9. februar 
 
3.4. Beslutning: Retningslinjer for Særligt Dyrt Materiel 2015 
Indstilling: 
Styrelsen godkender retningslinjer for SDM så de er klar til udlevering på årsmødet. Herunder 
fastsættelse af dato for deadline, foreslået 20. april. 
 
Retningslinjer er godkendt.    
Deadline flyttes længere ud i fremtiden, hvis det er muligt, når ST-mødekalender for 2015 er fastlagt.  
 
3.5. Beslutning: Møde med ULF i Aarhus 
Indstilling: 
Styrelsen sætter en dato for et infomøde om åben skole afholdt af ULF (Undervisning og læringsforløb). 
Thea har forundersøgt forslag. Styrelsen drøfter samarbejdspartnere for åben skole-projektet, og hvilke 
medlemsforeninger vi vil opfordre til at deltage i infomødet. 
 
Thea aftaler møde med i ULF i første eller anden uge af marts.  
Når dato og dagsorden er klar, hjælper styrelsen med at prikke relevante foreninger og foreningsaktive. 

 
3.6. Beslutning: Møde med repræsentanter fra FOU 
Indstilling: 
Styrelsen drøfter møde med repræsentanterne fra folkeoplysningsudvalget. 



 
Repræsentanterne er velkomne på ST-møderne. Det vigtigt at der er en fælles forståelse mellem FOU-
repræsentanterne og ÅUFs styrelse. 
FU indkalder til møde med repræsentanterne og lægger en strategi for, hvordan samarbejdet skal se ud 
fremadrettet, så det bedst muligt understøtter ÅUFs interesser. 
 
3.7. Beslutning: Dato for styrelsesweekend 2015 
Indstilling: 
Styrelsen fastlægger dato for styrelsesweekenden efter årsmødet, så den kan skrives i årsmødemappen 
til orientering for kandidater til styrelsesposter. 
 
Styrelsen vedtager, at ST-seminar ligger den 18.-19. april. Første møde i den nye styrelse foreslås til 
onsdag den 18. marts kl. 17.30.   

 
4. Økonomi 

4.1. Udfyldelse af bankfuldmagt 
 
ÅUF er flyttet til Forening Direkte under Danske Bank.  
 

5. Nyt fra diverse 
 
6. Eventuelt 
 
 
 
Næste møde: 
Mandag den 9. februar 
 
FU-møde forud for styrelsesmødet: 
 
Kommende sager fremgår af vedlagte mødeplan 
 
Andre datoer: 
Årsmøde torsdag den 26. februar 
 


