
Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende, 9/6/2022
Til stede:
Fraværende:
Referent:

Dagsorden:

1. Velkomst og formalia, v. Casper

2. Planlæg GF (uddelegér arbejdsopgaver, se Bilag 1), fælles

○ Dato: Vi plejer at afholde det 1. fredag i oktober, i år 30. september

- Booking lokale: Vetner

- Forplejning: Nethe og Johanne (de er måske på hyttetur).

- Reklame: Rød + referater på hjemmeside

- Møde med revisorer: DD

- Dirigent: Rød

- Finde referenter: Signe

- Stemmetællere: Findes på mødet.

- Vedtægter: Amalie, Casper, Rød, og helst flere ^^.

- Regnskab: DD

- Stemme-procedure: Signe, Amalie, Nethe.

- Gaver til dirigent og referenter: Johanne.

3. Nyt fra PLEN-rådsmøde, v. Amalie

○ Amalie har været til PLEN-rådsmøde og fortæller nyt fra mødet.

Thams har været til Plen-råds møde sammen med Anne (formand fra FB).

Snakket om udflytningsaftale - husdyr skal rykke til Foulum. Alle som er

startet på husdyr bacheloren nu og er aktive studerende nu får lov at

færdiggøre uddannelsen på Frederiksberg Campus. Forlænger man



uddannelsen kan man risikere at skulle til Foulum for at færdiggøre

uddannelse. Vet flytter delvist til Foulum allerede om 2 år.

Nogle kandidatuddannelser mister pladser - umiddelbart ikke noget kritisk for

vores kandidater.

Der bliver oprettet en “studieby” i Kalundborg - mest attraktivt for biotek,

men også potentielt for plantevidenskab og miljøvidenskab.

Handleplan for studiemiljø:

-

Dimissionsfest for PLEN kandidater <3

Studiestart:

Der er utilfredshed blandt de studerende omkring studiestarten. Ratio - 1/5 + 2

madansvarlige på hver tur

Der kommer muligvis et stormøde for foreningerne og tutorer for at snakke

ratio og studiestart

4. FN-puljen, fælles

○ Vi har fået flere spørgsmål fra vores medlemmer, der ønsker at søge penge til

arrangementer. Vi skal lige have styr på hvad reglerne er, ellers skal vi lave

nogle nye.

○ Retningslinjer for FN pulje:

i. Alle ansøgere og deltagere som kan modtage støtte skal være medlem

af Foreningen af Naturressourcestuderende

ii. Man kan søge op til 1 måned før eller op til 1 måned efter

arrangementet er afholdt.

iii. Man kan søge 250 kr til sociale arrangementer og 500 kr. til

arrangementer med et fagligt indhold pr. FN-medlem.

iv. Der kræves ikke at man opretter en begivenhed gennem FNs Facebook



v. Arrangementet må ikke være i samarbejde med en anden

interessegruppe

vi. Der kan ikke søges om økonomisk støtte til alkohol

5. Udvidet dialogforum den 13. juni kl. 17:15 på Frederiksberg Campus.

○ Adresse: Bülowsvej 17, mødelokale A126 - der kommer kort på dagen

○ Møde mellem ledelsen og studerende fra SCIENCE

○ Hvert fagråd/faglig forening må have to repræsentanter med til mødet.

○ SCIENCE-rådet har tilmelding til dette: Udvidet dialogforum tilmeldelse -

Google Sheets

6. SKØN: Science’s konference for økonomi og netværk

○ Afholdes lørdag den 11. juni fra 10-17, på Frederiksberg Campus

○ Link til Facebook-begivenheden https://fb.me/e/2oVsCJ8x3

○ Husk tilmelding for at få mad og drikke i løbet af dagen

○ Man kan godt deltage i dele af dagen.

7. Nyt fra diverse udvalg

○ SCIENCE-rådet:

i. Studiemiljøundersøgelse

- Mere fokus på de fysiske end det psykiske rammer i

handleplan.

ii. Nominering til best undervisere, signe ligger link ud i FaceBook.

iii. Nemmere oversigt over de forskellige foreninger og puljer man kan søge.

8. Evaluering af året, fælles

○ Bordet rundt: hvad er gået godt, mindre godt, forbedringer, andet

○ Forbedringer:

i. Få flere til at søge vores penge.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17vggxEX1yRo6PQo7Chq-KzhX5VIS_IKZxTWInR-Q0Xc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17vggxEX1yRo6PQo7Chq-KzhX5VIS_IKZxTWInR-Q0Xc/edit#gid=0
https://fb.me/e/2oVsCJ8x3


1. lav planche og hæng op i vandrehal. og flowchart. (Signe,

Nethe, Amalie).

2. Slå retningslinjer op på hjemmeside og Facebook.

3. Ændre på velkomst når man melder sig ind i FN, så man let kan

finde sit medlemsnr. Rydde op i mails fra JA, når man melder

sig ind.

4. beskriv hvordan man opretter en interessegruppe

9. Vælg dato for møde næste år, hvor der samles op på opgaver til GF

○ Forslag: 12., 13. eller 15. september (så der er god tid inden deadlines til GF)

10. Evt.

○ Vil FN give penge til FFF-fest? (Nethe)

i. Yes :D 5000,- (og tjek på FFF A-vej 2019).

○ Skal UPF-forperson være ansvarlig for udlevering af univalgsgaver næste år?

(Nethe).

i. første post for UPF er at bestille Univalgs-gaver, gaverne skal kunne

gives når de bliver trukket

ii. Tirsdag kan folk komme og hente deres gaver her på kontoret, 12-13.

11. Tage fællesbillede - husk poloer (Anton og Anton kan bruge dem uden navn)

12. Sæt tavle op

Held og lykke med eksamener, og god sommerferie bagefter. På gensyn til september


