Referat:
Deltager: Pia Lindkvist, Arne Hosbond, Marianne Vork og Kiki Jespersen
Afbud: Henriette Slebsager, Christian Mathiasen
Beslutning vedrørende Censorsekretariatets organisering herunder kommunikationskanaler. Jf.:
nedenstående model.

De 10 formandskaber afholder mindst 2 møder om året, uden Censorsekretariatets tilstedeværelse.
Hvorefter de 10 formænd mødes med Censorsekretariatet hvor dagsordenen til kommende
bestyrelsesmøder skabes. Hvorefter bestyrelsen træffer de endelige beslutninger.
Møderne med censorformændene er vigtige, da der ellers ingen dagsorden vil forekomme til
bestyrelsesmøderne.
Det endelige kommissorium skal sendes til Kirsten Lippert (VIFU) for endelig godkendelse.

Kommissorium for Censorsekretariatet bestyrelse vedrørende beslutninger.
Alle beslutninger på bestyrelsesmøderne træffes ved stemmelighed, uden hensyn til antal af fremmødte
medlemmer. Ved stemmelighed er bestyrelsesformands stemme altid afgørende. CS har ingen stemme ved
bestyrelsesmøderne.
Formanden for bestyrelsen: Arne Hosbond overvejer om han vil varetage denne post.
Nye uddannelser skal ind under de familier hvor de passer bedst. Hvis de har et formandskab inden de
kommer ind i Censorsekretariatet, består de eksisterende formandskab indtil næste valgperiode indtræffer.

Uddannelses familier:
IT - Multimedie- og webudvikling
Datamatiker
IT-teknolog
PBA i Softwareudvikling
Multimediedesigner
PBA i Webudvikling
PBA i E-konceptudvikling

Handel og økonomi
Markedsføringsøkonom
Handelsøkonom
Logistikøkonom
Administrationsøkonom
PBA i International Handel og Markedsføring
PBA i Eksport og teknologi
Finansøkonom
Finansbachelor
Serviceøkonom
PBA i International Hospitality Management
PBA i Sportsmanagement

Produktion og design:
PBA i PTI
Produktionsteknolog
Autoteknolog
Designteknolog
E-design
PBA i design og business
PBA i smykker, teknologi og business

Fødevarer, miljø og laboratorieteknik
Procesteknolog
Laborant
Jordbrugsteknolog
PBA i Jordbrugsvirksomhed
PBA i Laboratorier, Fødevare og Proces

Byggeri
Bygningskonstruktør
Byggeteknikker
Kort og landmålingstekniker
Energi:
Installatører El
Installatør VVS
Automationsteknologer
Energiteknologer
TMO
Driftsteknolog off-shore

AU – Merkantil
Kommunikation og formidling
International handel og markedsføring
Økonomi og ressourcestyring
Finansiel rådgivning
Retail
Oplevelsesøkonomi
International transport og logistik

AU- Velfærd, Undervisning og sundhed
Sundhedspraksis

AU – Service, produktion, it, bygge og anlæg m.v.
Laboratorie og bioteknologi
Informationsteknologi
Innovation, produkt og produktion
Gastronomi

AU – Ledelse
Ledelse
Human Ressource

Ekstraordinært møde
Honorar/økonomi bliver drøftet på et ekstraordinært møde, hvor alle i bestyrelsen er til stede. Arne laver
et udkast til honorar som fremsendes inden mødet finder sted.
Forslag til næste møde finder sted den 25/01-13 kl. 10.00 i Herning. med forudsætning for de 2 rektorer
kan.
Dagsorden på møde:
Honorar/økonomi.
Godkendelse af kommissorium samt arbejds- og opgavenotat.

