
Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende
Deltager: Casper, Amalie, Johan, Alexander, David, Otto,
Sigrid, Nethe, Mathilde, Nam, Signe

Deltager ikke: Ida, Rød

Referent: Amalie,

Referat:

17:15 Velkomst og formalia, v. Casper

17:20 Introduktionsrunde og forventninger til året og hinanden

- Casper: forperson
- Amalie: Næstforperson
- Sigrid: naturressourcer - interesse gruppe kontakt
- signe: naturressourcer - science råds repræsentant
- helena: træder af, tidligere PR.
- Mathilde: træder af, campus repræsentant.
- Nete: naturressourcer - menigt medlem
- Otto: naturressourcer - campus udvalgs repræsentant
- David (DD): miljø og fødevare økonomi - kassér
- Alexander: miljø og fødevare økonomi - UPF
- Johan: - rus kontakt

Forventninger:

- forperson og næstforperson vil bestræbe sig på at mødes en uge før
bestyrelsesmøder, for bl.a. at snakke om dagsorden

- I er altid velkomne til at skrive til os, hvis I har noget I gerne vil have på
dagsordenen til næste møde

- Meld fra i så god til som muligt, så har vi i forpersonskabet bedre mulighed for
at forberede os, hvis vi skal sige noget videre fra jeres post.

18:30 Spise

______________________________________________

Hvad vil det sige at være i FNs bestyrelse



Adgang til og regler for brug af Rådet

● Regler for brug af Rådet/kontoret

Baggrund:

- Bilag 1
- SCIENCE-rådet har modtaget klage fra naboerne pga. larm.
- efter efterårsferien indkaldes repræsentanter fra alle rådene til

møde hvorpå vi vil diskutere og opdaterer reglerne for brug af
lokalerne samt hvem der har adgang. (hvor meget skal vi have
adgang til?).

- Mere info når SCIENCE-rådet indkalder til mødet

Vores regler for brug vores kontor:

○ Den FN-person der lukker andre ind, tager ansvar for dem. Dette
gælder både for Rådet (gangen) og kontoret (FNs kontor)

○ Festen foregår på A-vej, ikke på rådet/kontoret
○ FN’s kontor må bruges til arbejde, hvis man booker,

■ Hvordan skal man booke FN’s kontor: et Excel-ark?
○ Tænk på naboerne, vær opmærksomme på åbne vinduer
○ Vi må ikke sove på rådet/kontoret, ellers kan man blive smidt ud
○ På Rådet skal der være plads til alle foreningerne. Hvis én

forening/bestyrelse fucker up, går det ud over alle
○ Pas godt på jeres nøgle og studiekort. Nøglen virker til de andre

foreningers lokaler og mødelokalerne. Nok noget der skal snakkes om
til mødet med de andre foreninger, SCIENCE-rådet og ledelsen.

○ Husk at tage gardinerne for vinduerne, og luk vinduerne, når vi ikke er
på rådet, så folk ikke kan lure ind

○ Tænk over hvordan vi opfører os på kunsten.
○ Det har helt reelle konsekvenser, der er lukket ting før!
○ Der er fælles afstraffelse, hvis en bestyrelse ikke kan finde ud af det så

går det ud over os alle.

● Adgang med studiekort
○ Hvert bestyrelsesmedlem udfylder info i Excel-arket.
○ Casper sender det videre til SCIENCE-rådet, der sørger for at I alle får

adgang.
● Adgang med nøgle

○ 300kr i depositum for lån af nøgler, snak med Kassér.
○ (man får depositum tilbage når man afleverer nøglen tilbage).
○ DD skriver ud hvad der skal gøres



FN Mail

● Snak om der er løsninger så alle kan komme på.
● Generelt, er det primært forpersonskabet, interessegruppekontakten, og lign.

der modtager mails
● Hvem skal have adgang? Max 10 kan have adgang

○ Forperson (Casper)
○ Næstforperson (Amalie)
○ PR-koordinator (Rød)
○ Den ene ruskontakt (Schnack)
○ SCIENCE-råds repræsentant
○ SUND-råds repræsentant
○ FNIS-forperson (Johanne)
○ Kassér
○ Interessegruppekontakt

● Hvem skal ikke have adgang?
○ Menigt medlem
○ Den anden ruskontakt
○ Campus-udvalgsrepræsentant

A-vej den 7. januar med FB

● Er der stemning for at den nye bestyrelse støtter op om dette?
○ Der er stemning for at det vil den nye bestyrelse også gerne
○ Nethe bliver “kontaktperson” og skal snakke med nogen fra FB om at

organisere det

Skabe på Rådet:

- Så hvert bestyrelsesmedlem får sit eget skab, så man kan låse ting inde. Er
det noget i synes vi skal have.

- skal vi have skabe på rådet? det kunne være fordelagtigt at have et sikkert
sted hvor vi kan låse ting ind på rådet.

- Vi har oplevet at det er et problem i køkkenet, samt med madvarer kan
forsvinde.

- Individuelt eller fællesskab.
- det kunne være et smart alternativ til at få udskiftet nøglerne og låsene til alle

kontorerne.

Åbent kontor:

- vi har tidligere haft det, så kan de nye komme ind og hører hvad FN er, hvem
vi er og promoverer os lidt.

- eventuelt lave åbent hus i stedet for?



- en gang i blokken, kom og få svar på nogle spørgsmål
(dispensationsansøgninger, rejselegater, [...]).

- instagram take-over.
- evt. aftenarrangement med mad når vi har fastlagt visioner.
- Online brevkasse.
- vedtaget: anden Tirsdag i blokken (med mulighed for revision).
● Eksempel: En bestemt ugedag hver uge i blok 1-2 kan man komme forbi FN’s

kontor mellem 12:15 og 12:45 og snakke med en eller flere
bestyrelsesmedlemmer, evt. over en kop the/kaffe og nogle småkager.

● En god måde at fortælle vores medlemmer på at vi lige har haft
generalforsamling, fortælle hvem der blev valgt ind til de forskellige poster

● Kan eventuelt laves sammen med “Mød bestyrelsen”/takeover på
Instagram/Facebook.

Nye bestyrelse og danske bank:

- skriv under på dokument og sørg for at Kassér har underskrift således at han
kan sende dem videre til danske bank.

- DD skriver ud i gruppen, hvordan vi gør det

Datoer for kommende møder og arrangementer

- gerne mindst 2 sociale arrangementer
- Brætspilsaften?

a. 12. oktober: overdragelsesmøde
b. 18. - 24. oktober: efterårsferie
c. 28. oktober: Bestyrelsesmøde om univalg
d. 8. - 14. november: Eksamensuge
e. 15. - 21. november: Re-eksamensuge
f. 22. - 26. november: Univalgs-uge
g. 6. december: Bestyrelsesmøde (evaluering af Univalg)
h. Julefrokost
i. 23.12 - 2.1: Juleferie
j. 7. januar: A-vej med FB
k. 11. januar: Bestyrelsesmøde
l. 24. - 30. januar: Eksamensuge
m. 31.1 - 6.2: Re-eksamensuge
n. 9. februar: Bestyrelsesmøde
o. 3. marts: Bestyrelsesmøde
p. 28. marts: Bestyrelsesmøde
q. 4. - 10. april: Eksamensuge
r. 11. - 18. april: Påskeferie
s. 19. - 24. april: Re-eksamen



t. 26. april: Bestyrelsesmøde
u. 13. maj: Store bededag
v. 25. maj: Bestyrelsesmøde
w. 26. maj: Kristi Himmelfartsdag
x. 5. juni: Grundlovsdag
y. 6. juni: 2. pinsedag
z. 9. juni: Bestyrelsesmøde
aa.20. - 26. juni: Eksamensuge
bb.27.6 - 3.7: Re-eksamensuge

SCIENCE-rådets generalforsamling:

- Generalforsamling 16. oktober | Facebook
- Lørdag den 16. oktober kl. 10 - 18
- A2.70.03 frederiksberg campus
- der er vi repræsenteret! stærkt.

Generalforsamling i SRKU:

● lørdag den 23. oktober på Frederiksberg Campus
● To fra bestyrelsen skal gerne deltage, for at kunne få indflydelse
● Link til begivenhed: Studenterrådets Generalforsamling 2021 | Facebook
● vi skal bruge 2 repræsentanter: Nethe og Alexander.

Univalg:

- Fotodag: Mandag den 25. oktober kl. 17 - 17:45, Købmagergade 52, 2. sal.

FN-rejselegat uddeling:

- Uddeles 2 gange årligt til FN-medlemmer der har været i udlandet som en
aktiv del af deres studie, for eksempelvis at samle data til bachelor eller
specialeprojekt, at være på udveksling eller i praktik, eller lignende.

- Deadline for ansøgning er søndag i mellemugen efter blok 1 og 3
- Blok 1: Søndag den 21. november
- Blok 3: Søndag den 24. april

- Næstforperson, Amalie, er primært ansvarlig for håndtering af ansøgninger til
FNs rejselegat.

- Næstforperson og PR-kontakt samarbejder om at få delt information om
rejselegat på FN’s Facebook-side, Instagram, hjemmeside og i
årgangsgrupperne.

- Næstforperson modtager ansøgninger på FN’s mail (naturstud@gmail.com),
samler ansøgningerne i en mappe for næste bestyrelsesmøde efter deadline,
laver en oversigt over ansøgningerne, som resten af bestyrelsen bedes
orientere sig i forud for mødet.

https://www.facebook.com/events/2906360666265517/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/543794593539012/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A983159452253213%7D%7D]%22%7D
mailto:naturstud@gmail.com


- Til mødet præsenterer næstforpersonen ansøgningerne, hvorefter der
stemmes om hvorvidt der skal gives støtte til ansøgeren eller ej.

- Næstforpersonen aftaler med kasseren, at kasseren overføre de vedtagne
beløb til ansøgerne.

- Næstforperson skriver mail til ansøgerne om bestyrelsens beslutning.

SUND repræsentant:

- Sof fortsætter, så det behøver vi ikke diskuterer ;)

Hyggeture med FN

Brætspilsaften.

- foreslåede datoer
- 7 november
- 14 november
- 6 november
- 13 november

Andre forslag: evt. Juletur

- bowling
- laser-tag
- klatring bouldering
- escape room
- event rollespil

Stemnings måling for hvilke aktiviteter på facebook, to stemmer pr. person. mulighed
for at tilføje aktiviteter. finde tidspunkt…

Evt.

- kigge på vedtægter, rettelser fra generalforsamling. hvordan gør vi det? (lad
os se på hvilke muligheder der er). Casper undersøger hvilke muligheder der
er

- nøgler: Amalie, Alex og DD har fået fra gammel bestyrelse.


