
Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende
Deltager: Casper, Alexander, Signe, Amalie, DD, Nethe,
Johanne, Schnack, Sigrid, Rød

Deltager ikke:

Referent:

Dagsorden:

1. 17:15 Velkomst og formalia, v. Casper
2. Legatansøgning(er), v. Amalie
3. Nyt fra SCIENCE-rådet, v. Signe
4. Evaluering af Univalgsugen

a. hvordan har 1. årsstuderende oplevet Univalg
b. dem der stiller op (også til studienævn) skal være mere synlige
c. ved folk at SRKU har en Facebook-side
d. folk ved ikke hvorfor de skal stemme

5. PLEN-rådsmøde, v. Amalie og Casper
6. Møde med IFSA, v. Amalie og Casper
7. Møde med Teach First Danmark, v. Amalie og Casper

PAUSE: 18:25-18:40

8. Evaluering af rusture
9. PR-workshop v. Rød
10. Støtte til Gallaudvalget, v. Casper
11.Nyt fra FNIS

a. julefrokost
b. Mobilepay

12. Vedtægter:
a. inviter Ida Gaarder og nogen fra SRKU,

13. FN-pulje
14. Udvidet dialogforum
15. FN/FB A-vej fredag den 7. januar

a. Der kommer et Google sheet (Excel-ark), som folk melder sig til
på

16. Sushi-hændelsen
17. Evt.



a. Sigrid, interessegruppekontakt

Møde slut: 21:00

Referat:

2. Rejselegat tildelt til begge parter.

3. Nyt fra SCIENCE rådet: møde mandag i univalgsugen

- univalg: fokus på at få flere stemmer, dele taktikker og vi gør det godt.
- Regionalisering: samarbejde med AU og få rykket pladser, husdyr

nedlagt. oprettet arbejdsgruppe på cirka 5 personer der er oprettet for at
råbe op for de studerendes stemme. Der bliver slået uddannelser
sammen, læs mere under punkt 14.

- husk at søg science puljen! (evt. til erstatnings rusture for årgang 20)
- opret univalgstest.
- sidste chance for at lave studie evaluering den 15, opfordre folk til at få

det gjort!

4. Univalg evaluering:

Alexander: det er gået godt, lad os få delt præmier ud, fredsvalgs har
givet folk mindsket interesse. støttelister og fakultetslister.

Gøre det mere internationalt.

Få budskabet ud noget før.

Måske vise hvad de valgte har gjort.

5. PLEN møde:

Et bedre sprog om det digitale kompetencer. skriv det ind i
kursusbeskriveserne, de skal inkorporeres mere i undervisningen. (R,
de forskellige kodningssprog).

Ansøgningspuljer: dele info om puljer til PLEN uddannelser.



Speciale forsvar kan foregå online efter aftale med underviser, censor
med Online det gør det nemmere for censor.

Tur til Kalundborg. Til april, plads til 8.

Alumni forum.

125 års jubilæum for dansk agronomforening, til slut april. find talere.
(måske Rød).

6. IFSA møde:

Genoprettet samarbejde. tildelt kontingent til den internationale IFSA.

Gøre dem mere synlig.

Stort internationalt samarbejde, gode network muligheder.

7. TFD (teach first denmark) møde:

en NGO der arbejder for at bryde den sociale arv i folkeskoler, ved at
uddanne bachelor- eller kandidatuddannelse som lærer. to årig bachelor som
underviser med fuld praktik på en folkeskole (med fuldtidsløn!).

de vil gerne gøre sig synlige hos os, de er interesserede i flere
naturfaglige deltagere.

25 Februar holder de foredrag her.

8. evaluering af rusture:

Forløbet har været hårdt da det er forløbet længere end normalt samt
for kort tid til forberede rustur.

Der var ikke madhold på turene, det var kaotisk. Madhold er boycuttet.
Madløb kan være problematisk.

Det har været et anderledes år da russerne kendte hinanden.



RIK: Der ønskes at vejledere findes i marts og sommerferien bruges på
at planlægge studiestart. 1:10 vejledere:studerende. Ledelsen hævder at
strømligningen er godkendt af studerende, det er vi uenige i. Der skal afholdes
et møde omkring dette, studerende holder stormøde. IFRO vil stoppe
rusturene fordi de ikke mener at studiestarten ikke har nogen indflydelse på
det gode studieliv.

Russer evaluering: on the way.

9.

Billeder, bio og egne poster på website skal redigeres :D

Dele præmier ud til a-vej den 7 januar.

10. støtte til galla:

Galla lørdag den 5 marts. ansøgt på forhånd da de ikke selv kan lægge
ud. der er sat 7000 kr. af til gallaudvalg. Skulle hele beløbet ikke blive brugt,
så beholder de til næste år.

7000 kr. er tildelt.

11. nyt fra FNIS:

a. mobilepay oprettet i FN navn, som FNIS kan bruge. Der er udsolgt!

Julefrokost: genanvendelig service, 500 shotglas og 100-300 ølkrus i
hård plast som er tjent ind efter 4 brug. husk at gør opmærksom på at
de ikke skal smides væk. der skal checkes coronapas. man må ikke
kommer efter 22. 5x 50 kr. til baren til FN medlemmer. max 100 i lokalet.

12. vedtægter:

Tilbage til GF blev det vedtaget at få nogle til at kigge vores vedtægter
igennem. Professionel og SRKU.



13. FN puljen:

skal skrives på hjemmesiden. følges op til næste møde.

14.  Udvidet dialog forum:

regionalisering: der skal nedskæres 10%

Husdyr flyttes til Foulum.

Udflytte studieaktiviteter. blandt andet Biologer til Kalundborg 50% af
tiden.

Udbytte samarbejde med husdyr undervisere mellem Aarhus universitet
og KU

på vejlederuddannelse: Første dag skal være online og anden dag i
“familier” m. førstehjælp. Dem med kørekort bør ikke få førstehjælpskursus,
da det koster penge, dette er ikke okay da det ikke er samme slags hændelser
på RUStur og bil.

Studiemiljøundersøgelse består er studiestart sammenlagt med UFM
undersøgelse. Der er flere der skal tage den.

Vejleder afdeling på absalon.

Tildeling er 3 mio. fra staten, søge deadline inden 8 dec og næste
ansøgningsfrist til februar. det er en trivsels genstarts pulje.

Kompensation for eksamen under corona, så du ikke mister et
eksamensforsøg grundet corona.

15. A-vej:

7. Januar sammen med FB.

Vagtskema kommer!



16. Sushi:

15 000 kr. pr tur tildelt til vejleder forberedelse til rustur. (Mad til møder,
materialer til kvitteringer).

Der har været mangel på kommunikation mellem ruskontakter,
koordinatorer.

For fremtiden: Bedre fælles-retningslinjer. Gem altid kvitteringen! FN
støtter ikke alkohol.

17. Evt.

Planteavlsgruppen: har søgt 700 kr. til egenbetaling for efterårstur. der
skal følges op.

støtte tildelt for hygge brætspilsaften af JA.

Få en professionel revisor til at kigge på vores budget? ja tak!
(vedtaget)

medlemmer skal overfører til nøgler når mobilepay er oppe og kører :D


