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Tariq Sewbaransingh, Dennis van Velzen, Samantha van den Hoek, Jordi Beckman, Lina van Hirtum, Stefan Wirken,
Ilse Blomberg, Anneloes Dijkstra, Laura Benner, Linda van Exter, Youssri Lachkar, Els Aarts, Gamze Ulker, Tom Lotten
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-
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Pauline Vincenten
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5. Vaststellen agenda
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7. Debat 23 april
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9. Studentenraadsverkiezingen
10. Studentbestuurslid in het CvB
11. Commissies
12. Benoemingsprocedure CvB-leden
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Sluiting

Opening

Dennis opent de vergadering om 13.30 uur.

1.

Post

2.

Vaststellen notulen

3.

Mededelingen

4.

Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden

De postlijst wordt doorgenomen.

De notulen van de PV van 15 april worden vastgesteld. Het verslag van de extra bijeenkomst is
voor intern gebruik.
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- Tom moet om 14:45 uur weg vanwege een college.
- Een aantal raadsleden zal later aansluiten vanwege de kandidatenlunch.

DB
Afgelopen week stond natuurlijk in het teken van de GV van vrijdag. Nadat we het gesprek
samen met de COR en het CvB hadden gehad is samen met de COR besloten om een GV uit te
roepen. Hierna hebben we mensen van ReThink, Humanities Rally, DNU en ASVA gebeld om ze
dit te laten weten. Tevens werd besloten om het debat van donderdag over AAA om te zetten
naar een hoorzitting over de ontruiming van het Maagdenhuis. De rest van de week ben ik
eigenlijk alleen nog maar bezig geweest met de voorbereidingen hiervan, met name donderdag
zat helemaal vol. Alle details zijn de hele week door ge-update.
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Op woensdagochtend heeft er nog een SRO plaatsgevonden (zie update), s'middags zijn
we nog met de actiegroepen bij elkaar gekomen om het over de commissie Finance te hebben,
en ik heb de hele week contact gehad met Floris van de Adviesraad over de procedure omtrent
Tom. Inmiddels hebben jullie ook allemaal een mail van hem ontvangen hierover. Het IAO vond
geen doorgang donderdagmiddag.
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O&F:
Updates: Het cateringuitje heeft plaatsgevonden en is naar Eindhoven geweest, daar heeft de
dossierhouder veel nieuwe ideeën opgedaan en dit wordt meegenomen naar de aanbesteding
die voor 2016 nog gaat plaatsvinden. Een van de speerpunten hierbij is dat meer verschillende
concepten een plaats kunnen innemen op de UvA inplaats van 1 aanbieder. Mogelijk wordt hier
adviesrecht op geeïst. Studieplekken app moet weer opnieuw aan gewerkt worden want die
werkt nog niet naar behoren. Op AUC wordt nog steeds op een verzoek gewacht, gaat het ooit
nog komen? Zijn tevens weer veel productieve overleggen m.b.t huisvesting geweest. FdR is hier
inmiddels ook bij betrokken. Helaas kunnen toch geen nieuwe stopcontacten op de brug komen
omdat de bedrading dit niet aankan. Inmiddels is officieel een klacht ingediend door FSR FMG
tegen een medewerker die meerdere studenten onheus bejegend heeft.
Green office: O&F steunt het idee van een green office en het duurzamer maken van de
universiteit. Wel worden er kritische kantekeningen bij het plan geplaatst en constructieve
feedback gegeven. Hopelijk komt het plan weer terug. Eventueel gaat samen gewerkt woerden
met de Studievereniging van entrepeneurship.
Finance werkgroep: De Engelstalige draft is moeilijk te lezen en de commissie is kritische over
de brede visie die ten tafel wordt gelegd. Bij het debat zijn concretere punten naar voren
gebracht die tevens nog erg vaag zijn, maar veel specifieker dan de huidige opzet. Wel zou de
UvA faciliteiten verschaffen voor de onderzoekscommissie. door sommige werknemers wordt
hier ook reikhalsend naar uitgekeken. opgelet moet worden bij de samenstelling, dat dit de
juiste mensen zijn. Hier moet nog even over nagedacht worden. Woensdag van 9 - 11 is hier de
volgende meeting over.
Instellingscollegegeld: O&F ziet de gevaren in de huidige berekening. En wil dat dit meer met de
realiteit gaat stroken zoals een tijd geleden ook op de PV besloten is. Hierom moeten enkele
factoren in de nu aangedragen berekening aangepast worden.
O&O:
Afgelopen week is O&O helaas weer niet doorgegaan in verband met het gesprek met de RvT en
de voorbereidingen voor de GV. Op de agenda voor de commissie stond een presentatie over
opties voor (nieuwe) digitale leeromgevingen, en UvA Matching. De presentatie zal op een
ander moment alsnog gehouden worden. Wel heeft Youssri afgelopen week voor het eerst
deelgenomen aan de werkgroep Onderwijsvernieuwing (zie O&O notulen van komende week
voor een update), en er staat volgende week een afspraak gepland met de voorzitter van de
werkgroep, mij en Ilse om even goed bijgepraat te worden op dit dossier. Verder is de
dossierhouder internationalisering hard bezig met het opstellen van een enquête om uit te
zoeken waarom UvA-studenten zo weinig naar het buitenland te gaan, en heeft er weer een
adviesgroep UvA Matching plaatsgevonden waar de mogelijkheden van heroriëntatie voor
negatief BSA'ers is besproken. Tevens zijn de dossierhouders U21 bijeengekomen met de U21
'manager' om de Student Summit in Chili voor te bereiden. Volgende week op de OV zullen
vanuit O&O de onderwerpen accreditatie en videocolleges op de agenda staan.
V&C:
De commissie krijgt het langzaamaan steeds een beetje drukker met de verkiezingen. Alle
ontwerpen zijn inmiddels besteld. Vandaag en volgende week worden de zadelhoesjes en
posters voor het lijsttrekkersdebat verspreid. Woensdag is de kandidatenlunch, volgende week
het debat en de week daarna zijn de verkiezingen alweer.
Organisatie van de DAS heeft vorige week een update gegeven op de PV. Deze week zullen de
dossierhouders nog gaan brainstormen over de invulling en volgende week komt het weer
terug op de PV. We proberen alle FSR'en mee te krijgen in de organisatie zodat er een mooi
medezeggenschapsprogramma gemaakt kan worden!
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Verder is er een mail binnen gekomen met informatie over de intreeweek, dus we kunnen gaan
beginnen met het eerste dossier voor de volgende raad alvast op te starten!
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Afgevaardigden
De afgevaardigden lichten de update toe die zij per mail naar de raad hebben gestuurd.
Linda, Stefan en Tariq komen binnen om 13:41 uur.
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5.

Vaststellen agenda

6.

Medezeggenschapsevenement

De agenda wordt vastgesteld. De financiering van de trainingen tijdens het
Medezeggenschapsevenement en een update van het debat van 23 april worden toegevoegd als
punt 6 en 7. De staat van de universiteit komt te vervallen omdat de discussiepunten die
daarmee samenhangen al bij de andere agendapunten aan bod zullen komen.

Op verzoek van de FSR’en worden er twee workshops georganiseerd tijdens het
Medezeggenschapsevenement van 24 april die geleid zullen worden door trainingsbureau
TAQT. Deze workshops waren niet begroot en de dossierhouder vraagt aan de raad
toestemming om hier 400 euro aan besteden. De 200 euro die begroot was voor het
Medezeggenschapsevenement kan dan nog besteed worden aan eten en drinken voor de
deelnemers.
Besluit 150422-01
De CSR besluit na stemming om max. 400 euro uit het potje ‘overig’ van het CSR-budget te
besteden aan de trainingen van TAQT tijdens het Medezeggenschapsevenement op 24 april.

7.

Debat 23 april

8.

Model OER

Stefan informeert de raad over de stand van zaken van het debat over Kwaliteit & Rendement
dat morgenavond plaatsvindt in het Maagdenhuis. Jet Bussemaker is aanwezig van 18:30-20:00
uur. Bureau Communicatie stuurt vandaag een mail naar alle studenten en Anneloes stelt voor
om het Facebookbericht te boosten. De dossierhouders sturen een mail naar alle FSR’en en
studieverenigingen om hen uit te nodigen voor het debat (actiepunt 150422-01).

De CSR bespreekt de reactie van het College op het alternatieve voorstel van de raad. De
dossierhouder vraagt of de raad akkoord gaat met het ‘tegenvoorstel’ van het college om het
besluit over de model OER niet in mei, maar in september te heroverwegen. Een aantal
raadsleden vindt het beter om de model OER in mei verder af te handelen omdat het een
ingewikkeld dossier is. De huidige raad is goed op de hoogte en het is de vraag of een onervaren
raad hier goed mee om kan gaan.
De meerderheid van de raad gaat echter akkoord met het voorstel van het College.
Tariq merkt op dat het College zelf heeft voorgesteld om de model OER in september te
behandelen. Dus zelfs als de raad de model OER wil behandelen, kan het zijn dat het College hier
niet mee akkoord gaat. Hij stelt voor dat de dossierhouders verder werken aan een uitgebreider
alternatief voorstel, inclusief een verzoek om de bevoegdheden van de OC’s uit te breiden, en
dit overdragen aan de nieuwe raad zodat zij ermee aan de slag kunnen gaan. Linda stelt voor
om naast het inwerktraject een commissie te vormen die de nieuwe raad extra ondersteunt bij
dit dossier. Tom lijkt het juist goed om de nieuwe raad zo min mogelijk mee te geven, zodat zij
met een frisse blik naar het dossier kunnen kijken. Jordi lijkt het ook beter om de model OER
pas weer in september te behandelen omdat dan de druk er af is omtrent de discussie over de
staat van de universiteit. Ilse wil het College graag meegeven om in september te beginnen met
een informeel traject, zodat de raad niet zoals dit jaar in november overvallen wordt door een
voorstel waar binnen 6 weken een advies over moet worden uitgebracht.
Gamze, Samantha en Ilse komen binnen om 14:20 uur.
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Studentenraadsverkiezingen

Het Centraal Stembureau (CSB) heeft de kandidatenlijsten van Sefa en partij mei ongeldig
verklaard omdat deze te laat zijn ingeleverd. De CSR bespreekt of de raad hier een oordeel over
moet hebben en of hij een gezamenlijke statement naar buiten wil brengen. Stefan vindt dat het
niet aan de CSR is om een oordeel te hebben over het ongeldig verklaren van de lijsten, want het
CSB is een onafhankelijk orgaan. Daarnaast zijn de leden van de CSR gekleurd en hebben zij de
schijn van partijdigheid tegen. Anneloes brengt hier tegenin dat het in het belang van de
medezeggenschap is dat er veel partijen meedoen aan de verkiezingen. Het is volgens haar niet
proportioneel dat de lijsten ongeldig zijn verklaard omdat ze te laat zijn ingeleverd. Linda vult
aan dat er dit jaar bijzondere omstandigheden waren die meegewogen dienen te worden. Laura
stelt dat bijzondere omstandigheden en proportionaliteit worden meegewogen door het CSB en
zij vindt het daarom niet wenselijk dat de CSR als orgaan bezwaar aantekent. Tariq merkt op
dat belanghebbenden bezwaar kunnen aantekenen. Gezien de bijzondere relatie tussen het CSB
en CSR lijkt het hem onwenselijk zich als raad te mengen in een bevoegdheid van een ander
orgaan. Hij vindt het ook onwenselijk dat het een meerderheidsbesluit zou zijn. Raadsleden
kunnen wel op persoonlijke titel bezwaar maken. Els vindt het belangrijk dat er consensus is
binnen de raad over het naar buiten brengen van een oordeel. Zij heeft het idee dat vooral nietmei’ers hier moeite mee hebben en zij brengt daarom liever geen gezamenlijk statement uit.
Er worden verschillende argumenten naar voren gebracht waarom de CSR wel een
oordeel naar buiten zou moeten brengen. Lina denkt dat een gezamenlijk statement een sterk
signaal afgeeft. Jordi vindt dat de CSR als politiek orgaan best haar zorg mag uiten. Dennis snapt
de overweging om het niet te doen, maar hij maakt zich zorgen over de kwaliteit van de
medezeggenschap als er nu zoveel kandidaten die zich in willen zetten voor de UvA uitgesloten
worden van deelname. De CSR gaat over de goede gang van zaken op de universiteit en het is
zijn rol om zich te mengen in de discussie. In dat geval stelt Stefan voor om geen termijnen te
hebben. Tariq merkt echter op dat besloten is om de bevoegdheid om de termijn vast te stellen
waarbinnen de kandidatenlijsten ingeleverd dienen te worden neer te leggen bij het CSB. Hij
acht het onwenselijk om je daar als bestuursorgaan over uit te spreken. De huidige CSR-leden
zijn direct belanghebbenden omdat ze allemaal op een kieslijst staan en Tariq zou daarom
vanwege dit persoonlijke belang bijna voorstellen om de discussie alleen te voeren zonder die
mensen, maar dan zou er niemand overblijven aan tafel. Volgens Samantha gaat de raad niet
over de verkiezingen, maar mag hij wel naar buiten mag brengen dat hij zich zorgen maakt
omdat er minder te kiezen is en het daarom een verzwakking is van de medezeggenschap. Ilse
concludeert dat zij het vooral belangrijk dat de CSR een antwoord kan geven op vragen op
Facebook over wat de raad van het besluit vindt.
Besluit 150422-02
De CSR besluit na stemming om zich een mening te vormen over het besluit van het CSB en uit
deze.
De meerderheid van de raad wil naar buiten brengen dat hij zich zorgen maakt dat door het
besluit de keuze en daarmee de legitimiteit van de medezeggenschap minder wordt en dat het
kwalijk is dat mensen die zich kandidaat willen stellen, uitgesloten worden.
Enkele raadsleden hebben er moeite mee dat er uitgegaan wordt van een meerderheidsbesluit
en niet van consensus. Laura stelt voor om in de communicatie naar buiten te brengen dat een
deel van de CSR iets vindt. De meerderheid van de raad kan zich niet vinden in dit voorstel
omdat de raad altijd uitgaat van meerderheidsbesluiten, alleen in hoge uitzondering wordt
aangegeven dat de raad verdeeld is, zoals bij de Model OER. In formele brieven wordt vaak ook
het minderheidsstandpunt naar voren wordt gebracht. Raadsleden mogen zoals gewoonlijk op
individuele basis naar buiten brengen dat ze het niet eens zijn met het raadsstandpunt. De raad
geeft er de voorkeur aan om het te houden bij een Facebookbericht. De commissie V&C pakt dit
op.

10.

Studentbestuurslid in het CvB

Op 26 februari 2015 is de toezegging binnengekomen van het College dat een student bij het
CvB en de faculteitsbesturen gevoegd kan worden. Direct na deze toezegging heeft de
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dossierhouder contact opgenomen met de student-assessor uit Groningen en vervolgens met
het LOF dat een dag van de assessor organiseerde. Stefan benadrukt dat het belangrijk is dat als
de raad besluit om een student-assessor op CvB niveau aan te stellen hij snel uitspraak moet
doet over hoe de benoemingsprocedure eruit zou moeten zien, omdat er dan voldoende tijd is
om een capabel persoon te werven die in september kan beginnen. Het is niet noodzakelijk,
maar wel wenselijk dat de studentassessor in september begint omdat de CSR en FSR’en dan
ook beginnen.
Tariq licht toe dat het studentbestuurslid in het CvB nu op de agenda staat omdat de
RvT heeft gevraagd of het studentbestuurslid ook onderdeel was van het besluit van de GV dat
de samenstelling van het College diende te veranderen. Linda vraagt of het wenselijk is om nu
een uitspraak te doen over de benoeming van een studentassessor aangezien de commissie
Governance binnenkort van start gaat. De Commissie O&F vindt het wenselijk dat er een
studentbestuurslid toegevoegd wordt aan het CvB. Stefan wil er naar streven om de procedure
zo in te richten dat de assessor in september kan beginnen, maar hij deelt Samantha’s zorg dat
niet overhaast te werk moet worden gegaan. Linda vindt het niet wenselijk om nu al een
studentbestuurslid aan te stellen omdat het de commissie Governance buitensluit, het is een
corruptiegevoelige positie en het risico bestaat dat je jezelf als medezeggenschap buitenspel zet.
Els lijkt het goed om het in ieder geval te proberen en er eventueel een termijn aan te verbinden
waarna het assessorschap geëvalueerd wordt. Samantha lijkt het ook juist een versterking van
de medezeggenschap. Anneloes herinnert de raad eraan dat de studentassessor de eerste
toezegging was in de strijd om het Maagdenhuis en zij wil hier graag mee verder gaan. Op
Linda’s vraag of de raad hiermee niet de commissie Governance passeert antwoord Tariq dat de
commissie Governance de bestuursstructuur gaat onderzoeken, maar dat dat niet wegneemt
dat je veranderingen die de decentralisering en democratisering ten goede komt, niet al in gang
kunt zetten. Het studentbestuurslid kan dan ook direct geëvalueerd worden door de commissie.
De meerderheid van de raad wil dat de assessor door de medezeggenschap wordt
benoemd met steun van het CvB. De assessor wordt namelijk lid van het CvB en is de
verantwoordelijke voor de medezeggenschap. Het studentbestuurslid is er ter ondersteuning
van de medezeggenschap en vormt het lijntje tussen het College en de medezeggenschap.
Tegelijkertijd is deze persoon een collega van de Collegeleden en zij moeten de assessor
vertrouwen.
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Benoemingsprocedure CvB-leden

De commissie Governance van de Raad van Toezicht heeft de DB’s van COR, CSR en CMR
uitgenodigd om na te denken hoe de benoemingsprocedure van Collegeleden eruit zou moeten
zien wanneer de twee vacatures in het College gevuld worden. Linda, Lina en Tariq zullen
vanavond deelnemen aan dit overleg. De CSR denkt na over hoe de benoemingsprocedure tot
stand moet komen. Linda vindt dat dit binnen de commissie Governance besproken moet
worden. Naast de benoemingsprocedure wil Linda ook kijken naar de evaluatie van CvB-leden.
Zij stelt voor om bijvoorbeeld een halfjaarlijks moment in te bouwen waarop CvB-leden
verantwoording afleggen aan de academische gemeenschap.
Ten eerste gaat de raad in op de vraag wie er over de benoemingen zou moeten gaan.
Volgens Samantha gaat het er vooral om dat iemand capabel is. De medezeggenschap kan
hiervoor een profiel opstellen, maar het maakt voor haar niet uit hoe de benoeming er verder
uitziet. Volgens Ilse is de benoemingsprocedure juist wel van belang omdat het belangrijk is dat
iemand van begin af aan draagvlak heeft. De raad vindt het cruciaal dat nieuwe Collegeleden
draagvlak hebben.
Ten twee is het de vraag welke Collegefuncties er benoemd zouden moeten worden.
Tariq vindt dat met de wisseling van het rectoraat de mogelijkheid zich voordoet om iets
nieuws te proberen. Hij stelt voor om de rector van de UvA te laten kiezen door de UvAgemeenschap. Bij de benoeming van de collegevoorzitter en de vicevoorzitter ziet hij vooral een
rol weggelegd voor de decanen/domeinvoorzitters en de medezeggenschap.
De raad wil graag aan de RvT vragen wat volgens hen mogelijkheden zouden zijn en
hun de denkrichting van de CSR meegeven, maar de raad heeft nog geen oordeel gevormd.
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12.
Commissies
Een aantal weken geleden zijn de CSR, COR, Humanities Rally, Rethink, DNU, ASVA en FNV
overeengekomen om in gezamenlijkheid de opdracht en samenstelling voor de twee
commissies over Governance en Finance in te stellen. De totstandkoming van de commissie die
de commissies moeten gaan samenstellen verliep moeizaam. De COR was in eerste instantie
ontstemd met de rector omdat ze er van uit gingen dat de regie over de financiële commissie bij
hen en de CSR zou liggen. Uiteindelijk hebben zij ingestemd, en is het proces met deze partijen
begonnen. De gesprekken over de commissies verlopen chaotisch, maar ze vorderen gestaag. De
samenstelling van de afgevaardigden is op DNU na vrij constant, en men luistert goed naar
elkaar. Wel is er verschil te merken in het tempo dat de verschillende clubs erop na houden,
waarbij de FNV het snelst lijkt te gaan en met name de COR vaak aangeeft meer tijd te willen.
De opdracht voor de commissie Finance is het verst gevorderd van de twee. De eerste
concepttekst is vorige week door O&F gegaan en voorzien van goede feedback, die
woensdagochtend zal worden meegenomen in de volgende bespreking. De definitieve opdracht
zal, zodra die geformuleerd is, worden voorgelegd aan de CSR (en aan alle andere
achterbannen) ter instemming. De werkgroep over Governance laat nog wat langer op zich
wachten. Hier is maandag de eerste bijeenkomst over geweest en daar wordt nu ook gewerkt
aan een eerste concepttekst die volgende week door één van de commissies kwam. Ook hiervan
zal de definitieve tekst worden voorgelegd aan de CSR.
De raad gaat ermee akkoord dat de commissie Governance behandeld wordt in O&O,
want zo een groot deel van de CSR-leden betrokken bij het proces en O&F heeft al veel andere
dossiers.

13.

W.v.t.t.k.

14.

Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

250

- Bij de voorbespreking van het WHW-gesprek op vrijdagochtend zal de raad stilstaan bij het
functioneren van de RvT en het passeren van de raad door het DB.
- De raad is uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de nieuwe vicerector op 23 april
van 16:30-17:30 uur in OMHP A101.

Sluiting

Dennis sluit de vergadering om 16:35 uur.
255

Besluiten
150408-01

260

150415-01
150415-02

265

150415-03

150415-04
270

150422-01

275

150422-02
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De CSR besluit na stemming om de voorzitter van de CSR te machtigen om 5
leden van de Adviesraad te benoemen na overleg met het respectieve
raadslid.
De CSR besluit na stemming om geen besloten vooroverleg te hebben met de
COR voorafgaand aan de GV op 16 april.
De CSR besluit na stemming om tijdens een overleg op 16 april met de RvT
uitsluitend mogelijke vervolgstappen te bespreken en niet in te gaan op de
vertrouwenskwestie zelf.
De CSR besluit na stemming om een besloten intern beeldvormend
vooroverleg te houden over het vertrouwen van de raad in het College.
Tijdens dit overleg zullen ook de uitkomsten van het debat van
donderdagavond besproken zullen worden.
De CSR besluit na stemming om ruimte in te plannen tussen de GV en de
stemming zodat raadsleden voldoende tijd hebben om een afgewogen keuze
te maken.
De CSR besluit na stemming om max. 400 euro uit het potje ‘overig’ van het
CSR-budget te besteden aan de trainingen van TAQT tijdens het
Medezeggenschapsevenement op 24 april.
De CSR besluit na stemming om zich een mening te vormen over het besluit
van het CSB en uit deze.
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Actielijst
150304-01
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150325-02
150401-03
285
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150415-04
150415-05

305

150415-06
150415-07
150422-01
310

DB bespreekt het oordeelvormend bespreken van onderwerpen op de PV en
agendeert het op de PV.
De raad bespreekt op een later moment de mogelijkheid om sommige taken,
die nu bij de CSR liggen, over te hevelen naar Bureau Communicatie.
Stefan en Laura bespreken het debat over Rendement & Kwaliteit voor met de
woordvoerder van Jet Bussemaker.
Tariq zet de spelregels over de samenwerking tussen de actiegroepen en de
medezeggenschap aangaande de opdracht en samenstelling van de
onafhankelijke commissies op papier zodat voor alle betrokkenen duidelijk is
wat de bedoeling is.
Het voorstel van het College om de model OER in september opnieuw te
bespreken wordt op een volgende PV geagendeerd.
Pauline en Samantha geven tijdens een volgende PV een update van het hele
CSR budget.
Dennis voegt een artikel over de stemprocedure toe aan het HR en legt het
volgende week ter stemming voor aan de PV.
Laura en Anneloes schrijven een oordeelvormend vergaderstuk over de DAS
voor de PV van 22 april.
Lina maakt een afspraak met de voorzitter van de focusgroep Learning
Analytics om een toelichting te krijgen van de focusgroep Learning Analytics
en een UvA Center for Data Governance en Innovation.
Het GV DB bespreekt of hij een extern technisch voorzitter wil vragen de GV
voor te zitten en of een livestream verbinding mogelijk en wenselijk is.
Ilse en Els vragen aan Emma om het tijdstip weg te halen bij het FBevenement over de GV omdat dit nog niet bekend is.
Dennis geeft op 16 april aan de raad door wie er verantwoordelijk wordt voor
het uitsturen van persberichten en de PR op de Facebookpagina.
Youssri stuurt de mail over de schakeltrajecten nogmaals naar de FSR’en.
De afgevaardigden FdR, FGw, FMG, FEB vragen aan hun FSR om te reageren
op de mail over de schakeltrajecten.
De dossierhouders sturen een mail naar alle FSR’en en studieverenigingen om
hen uit te nodigen voor het debat van 23 april.
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De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden.
De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’14-’15 aan te nemen en zich
hieraan te houden.
De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden
van informatie via sociale media, WC krant en specifiek Facebook en Twitter,
onder andere via het mediaschema.
Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen
schirftelijk door aan Dennis. Voor commissievergaderingen geven zij hun
afwezigheid schriftelijk door aan de commissievoorzitter.
De penningmeester agendeert elke eerste PV van de even maand een update
over de interne financiën.
Er is afgesproken dat halverwege het jaar een herziening van de begroting zal
plaatsvinden.
Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over
wat er speelt in de facultaire raden als reply op de conceptagenda.
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