
Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende
Tilstede: Casper, Signe, Vetner, Rød, Casper, DD, Halla,
Amalie

Fraværende: Ida, Otto, Anton Johanne, Sigrid

Referent: Rød

Dagsorden:

● 19:50 Velkomst og formalia, v. Casper
● Afstemning om godkendelse af Anton som nyt bestyrelsesmedlem

Ja
● Rejselegater

5 ansøgninger
2 er ikke kvalificerede
barcelona 3. års JØ - får fuld støtte
nordnorge - får fuld støtte
grønland - får fuld støtte til ansøgning

● Nyt fra SCIENCE-rådet
Der er møde d. 27-apr-22, så update kommer til næste møde

● Nyt fra SRKU
Alexander er stoppet i forretningsudvalget i SRKU og er blevet erstattet af
Kevin
Cecilia er stoppet i forretningsudvalget, men er endnu ikke erstattet i SRKU
OBS! vi skal reklamere for undervisningspriserne både på KU, SCIENCErådet
og den nationale undervisningspris

● Nyt fra FNIS
Der er påskefrokost på fredag d. 29-apr-22 og det bliver godt. Festen er åben
efter kl. 22. Der mangler folk i baren fra kl. 22-04

● Status på Workshop-dag (3. maj) og ekstraordinær generalforsamling
(12. maj)
Mødelokale 1 på rådet er booket d. 3. maj. 17:15-20:00
Auditorium 84.01 er booket fra kl. 17:15 - 20:00

● Nyt fra stormøder
Signe har været til to stormøder:
Uddannelseskvalitet: de har lavet fagrådsbesøg (altså besøg på Nørre,
Søndre og CSS campus). Det handler om bedre lokaler, bedre brug af digitale
redskaber. SCIENCE har ikke lige så mange uddannelsesmæssige
problemer, som de andre fakulteter. SCIENCE vil have bedre udemiljøer, samt
bedre system af ændringer af studieordninger, således at kurser der ændres



bliver meldt ud til andre kurser, som “overlapper” i materiale.
Stormøderne om uddannelseskvalitet ender ud i en overrækkelse af alle
pointerne til rektor (der er snacks og champagne, så tag lige med). Skriv til
Signe, hvis I vil med eller har gode inputs.

● Fagrådenes dag, 7. maj
Det lyder nice og der er en Facebook begivenhed. Det er et arrangement for
alle fagråd og foreninger (der er fest om aftenen - syygt fedt).

● Evt.
● Opvask



Bar-vagtplan FNIS påskefrokost


