
Ordinær generalforsamling d. 30/9-22 i Foreningen af
Naturressourcestuderende

Dagsorden:

1) Valg af dirigent:

2) Formalia:
a) Valg af to referenter
b) Valg af to stemmetællere
c) Godkendelse af referat fra sidste ordinære generalforsamling
d) Konstatering, hvorvidt der er lovlig indkaldt til ekstraordinær

generalforsamling.
e) Godkendelse af dagsorden.

3) Forpersonens årsberetning - diskussion og godkendelse.
4) Godkendelse af det reviderede regnskab.
5) Godkendelse af budget, herunder kontingentfastsættelse.
6) Godkendelse af vedtægtsændringer.
7) Valg af:

a) Bestyrelse, herunder: forperson, næstforperson, kasserer, et menigt medlem,
FNIS forperson, PR-koordinator, to ruskontakter, interessegruppekontakt,
SCIENCErådsrepræsen-tant, SUNDrådsrepræsentant,
campusudvalgsrepræsentant og UPF forperson.

b) To foreningsrevisorer plus en suppleant.
8) Valg af hjemstavnslokaleudvalg

a) Tovholder for Bioteknologi/Naturressourcer
b) Tovholder for Husdyrvidenskab
c) Tovholder for Jordbrugsøkonomi og Miljø- og Fødevareøkonomi

9) Valg af repræsentanter til kollegiale organer:
a) Valg til studienævn plus suppleanter

i) 2 rep. og 1 suppleant i Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
ii) 8 rep. og 1 suppleant i Studienævn for Naturressourcer, Miljø og

Husdyrvidenskab
iii) 2 rep. og 1 suppleant i Studienævnet for Veterinærmedicin og

Husdyrvidenskab
b) Valg til undervisningsudvalg

i) 4 rep. og 1 suppleant til Institut for Geovidenskab og naturforvaltning
(IGN)

ii) 6 rep. til Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)
iii) 4 rep. til Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN)



iv) 4 rep. til Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
10) Valg af repræsentanter til fagkyndige råd/tværfaglige udvalg:

i) 2 rep. Husdyrvidenskab (Bachelor)
ii) 2 rep. Animal Science (Kandidat)

11) Valg af repræsentanter til udvalgene:
i) 1 rep. til SCIENCE undervisningspris

ii) 1 rep. til SCIENCEpuljen
12) Andre repræsentanter:

i) 1 rep. i Dansk Forstkandidatforening for 2 år + suppleant
ii) 1 rep. i Dansk Agronomforening for 1 år + suppleant

iii) 1 rep. i Uddannelsesrådet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
på SUND (1 fra Husdyr/Animal Science)

13) Behandling af indkomne forslag
14) Evt.


