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Meeting minutes Pre-Faculty Council BMS november 2017

Present:

Evelien Bonte (verslag), Marijn Horstman, Henk van der Kolk, Wouter Rietveld, Jörgen Svensson,
Mark Tempelman, Stefan Wolf

Absent:

Stéphanie van den Berg, Shawn Donnelly, Remy Gankema, Carly Overmars

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering

2.

OLC Elections
De FR meldt dat zij leest in het reglement dat het facultair bestuur de definitieve beslissing neemt aangaande de
samenstelling van de OLC’s. Dit is niet in lijn met de recente wetswijziging.
De FR vindt het onduidelijk om te herleiden welke studenten/personeelsleden in aanmerking komen voor benoeming
en hoe zij in aanmerking komen, danwel zich kunnen presenteren als potentiele kandidaten. Een vraag die naar
voren komt is wie deze kandidaten werft, selecteert en een kandidatenlijst opstelt. De daaropvolgende vraag is hoe
lang personeelsleden in een OLC mogen dienen.
Daarnaast blijken een aantal elementen in de huidige versie niet duidelijk danwel “vaag” geformuleerd te zijn. In het
belang van toekomstige OLC’s kunnen passages duidelijker beschreven worden.
De FR schrijft een advies richting het facultair bestuur voor het verhelderen en wijzigen van punten aangaande de
aanstelling van OLC’s/OLC verkiezingen hierbij rekening houdend met het feit dat de decaan niet gehoord is over dit
onderwerp.

3.

Electoral Regulations
De FR voert de interne discussie over het aanpassen van het kiesreglement voor de aankomende
Faculteitsraadverkiezingen. De FR streeft naar veelzijdigheid in leden (medewerkers WP/OBP als studenten) en wil
graag weten hoe de decaan danwel het faculteitsbestuur dit gaan aanpakken. De Faculteitsraad schrijft een
aanbeveling voor de decaan.

4.

#metoo
De FR bespreekt het zeer actuele #metoo. Daarnaast worden ook punten besproken als:
Voorzichtigheid en kwetsbaarheid bij medewerkers
Intimiderend gedrag van medewerkers.

5.

Round of questions before closure of the meeting
--

6.

End of the meeting
The chairman closed the meeting and thanked everyone for their contribution.

