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Dagsorden for bestyrelsesmøde i FN mandag 22. maj 2017  
 
Madansvarlig: Stine Køber mad   
Ikke til stede: Emil og Sarah 
 

1. Nyt siden sidst 
a. SCIENCErådet v/ Nina 

Studiemiljøpuljen har lige nu 460.000kr, Nina spøger om vi i FN har en 
fornemmelse for hvad de studerende ønsker sig på campus for at højne 
studiemiljøet. Det kan være planter, mikrobølgeovne, elkedler, skillevægge til 
at skærme fra borde hvor man sidder med studie gruppen. Hun opfordrer til 
vi lige høre vores studiekammerater ad.  
 
Det bliver nævnt at de nye sofaer i vandrehallen er gode, og at vi gerne vil 
havde flere af dem. Der bliver også nævnt om det er muligt at få 
opvaskemaskiner i de små tekøkkener, da der altid står beskidt service.   
Forslag kan gå gennem Nina, til SCIENCErådet.  
 
SCIENCE-buddy er et mentor program hvor udvekslingsstuderende, kan for 
en ”Dansk-ven” – Nina laver selv et Facebook opslag.  
 
Akademisk råd mangler to suppleanter, der er ekstraordinært møde i 
morgen.  

 
 

b. SUNDrådet v/ Mette 
Sarah er til møde i skrivende stund, så der er opfølgning på det til næste 
møde.  
 

c. FNIS v/ Cecilie 
Der er afholdt majfest, det gik godt og det var rigtig hyggeligt. Regnskabet er 
næsten færdigt, men det ser fint ud, dog har det givet underskud. Men FNIS 
handler ikke om at lave penge men om at give tilbage til vores medlemmer 
og der er stadig penge i FNIS kassen.  
 
Det er vigtigt vi allerede nu tænker i interesseløb, vi skal havde fat i 
interessegrupperne og høre om de vil være med. Interesseløbet skal havde 
en ordentlig omgang i år så det bliver ekstra lækkert at deltage både for de 
nye studerende, men også for interessegrupperne. Sigrid og Cecilie snakker 
sammen om at få skrevet til interessegrupperne.  
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d. Campusudvalg v/ Sofie 
Campusudvalget planlægger at lave et kursus i hvordan man anvender de 
hjertestartere der findes på campus, det skal været et gratis arrangement for 
alle interesserede.  
 
Der er snak om hvor alle køkkentingene er blevet af?! Hvis vi er kommet til at 
låne lidt, må vi gerne aflevere tilbage eller hvis vi har fundet noget rundt 
omkring på campus vi ved høre til i køkkenet må vi gerne hjælpe det med at 
finde hjem igen.  
 

e. Rustur v/ Helena 
Det er meldt ud hvem der skal være madhold, og på fredag bliver der holdt 
møde om hvordan det lige er reglerne er og hvilken rustur de skal på. 
 

f. JA v/ Mette og Nina 
JA har fået to nye ambassadører og de sidder begge i FN’s bestyrelse – 
Nina og Mette. De lover begge to at gøre deres bedste for at skelne mellem 
at være ambassadør og bestyrelsesmedlem.  
 
Der er kommet nyt logo, husk at brug det og ikke det gamle.  
 

g. Interessegrupper v/ Sigrid 
Jord i Udvikling har været på tur og søger 3890kr fordelt på 14 mennesker, 
der dækker rundvisning på Svanholm og transport. Hvilket svare til 277kr per 
person. Det tildeler bestyrelsen med glæder og ser frem til flere ansøgninger 
fra Jord i Udvikling. 
 
Husdyrbrugsgruppen søger om dækning af deres årlige jyllandstur. Der 
søges i alt om 10.800kr fordelt på 32 mennesker. Bestyrelsen vil rigtig gerne 
hjælpe deres medlemmer økonomisk når de tager afsted på faglige ture og 
vælger derfor at støtte med 8.100kr fordelt på de 24 FN medlemmer der 
deltog på turen. 
 
IFSA frafalder deres ret til tidligere fremsendt ansøgning, grundet manglende 
bilag.   
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h. Økonomi v/ Stine 
Stine fremlægger FNs budget og fremhæver vi stadig har penge at gøre godt 
med. Regentskabet ser derfor fint ud, dags dato.  
Hvis man er yderligere interesseret i FNs regnskab, må man endelig gerne 
spørge Stine.  
 
 
 

2. Studienævnt for Husdyr, miljø og naturressourcer v/ Naja og Caroline 
Caroline fortæller at de til et studienævns møde har snakket omkring hvor synlige 
studienævnet er for de studerende, og at studienævnet gerne vil være mere synlige. 
Derfor har studienævnet tænkt på at bedre samarbejde med FN omkring promovering 
af studienævnet til de studerende, så de ved at det eksistere og hvad studienævnet 
kan tilbyde dem.  
Det bliver yderligere fortalt lidt om at der er snak fra KUs side at studienævnene skal 
nedlægges, det er hverken FN eller studienævnet interesseret i. Derfor er det endnu 
vigtige at synlige gøre studienævnet så de studerende ved hvor vigtigt det er at vi 
bibeholder studienævnet, specielt det at der sidder studerende i! 
Der snakkes om at vi på en eller anden måde kan inkorporeres i studiestarten, så ledes 
at studenterrepræsentanterne i studienævnet kunne komme ud på en D-dag.  
 
Kort sagt, er studienævnet dem der står for dispensationssager, gennemgang af 
uddannelserne i samarbejde med studielederne, samt gennemgår ændringer i 
kursusplaner.  
 
Caroline og Naja spøger om bestyrelsens input til hvordan vi sammen kan gøre 
studienævnet mere synligt.  
De foreslår selv at havde en side på FN’s nye hjemmeside med billeder og kontakt 
informationer, samt lidt om hvad et studienævn er, så de studerende ikke er i tvivl om 
hvem de skal kontakte.  
De pointere også vigtigheden at de nye studerende for information om bl.a. studienævn 
på rusturene, samt at det bliver delt i deres rustursgrupper og deres årgangsgrupper.  
 
Helena fortæller at inden d. 28 maj bliver der opdateret hvilke info de nye studerende 
kan se på KUs studiestarts side og her ville det være oplagt med et link til deres 
årgangs Facebook grupper. Bestyrelsen synes det er en rigtig god ide!  
 
Studiestarts folder – skriv om de vigtige instanser de studerende skal havde styr på, 
her i bland studienævnet. 
 
FN’s Nyt – Studienævnet kontakter selv i forhold til Blok 1. 
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3. UPF v/ Nina 
Intet nyt, er godt nyt.  
 
4. JS  
Næste Statusmøde 6 juni, Emil tager bekymringer med fra bestyrelsen, omkring JA’s 
træk på de aktive studerende.   

 
5. FN’s Nyt v/ Mette 

Hvis alt går som planlagt bliver FN’s nyt udgivet på fredag, hvis ikke sååå kommer 
det snarest muligt. Sarah takker for alle de artikler hun har modtaget og sender en 
venlig påmindelse til dem der endnu ikke har sendt deres artikel til hende.  

 
6. Rejselegat v/ Mette 

Der er modtaget 16 ansøger i denne ansøgningsrunde. I alt er der ansøgt om 
31.563kr, der er dog ”kun” 14.609kr tilbage i legat puljen som der kan deles ud af.  
 
Mette fremlægger et forsalg på hvordan pengene skal fordeles, så ledes at alle 
ansøgere for en bid af kagen. Det der vægter højest er antal ECTS ansøgeren har 
indsamlet. Resten af foreningen synes Mette har lavet en god fordeling og vedtager 
at det er sådan pengene skal fordele. Ansøgerne vil hurtigst muligt modtage deres 
legat.  
 
Der blev også snakket om at man til næste år kan overveje om legat puljen skal 
være større.  

 
7. Arbejdsudvalg 

a. ”KU-valg” Emil, Sarah, Stine & Nina  
Intet nyt, er godt nyt   

b. Studiestarts information, Caroline, Nina, Cecilie, Mette og Helena  
Intet nyt, er godt nyt – Men der arbejdes på sagen! 

c. Hjemmeside, Caroline Thordal, Sigrid, Emil, Helena 
Den er på vej, der mangler kun få ting. Næste møde skal vi havde taget billede. 
Helena skriver ud på vores interne FB omkring koordinering af billeder. 
Stine og Helena finder ud af købe domæne. 

d. Tavle, Caroline Thordal, Sarah, Cecilie 
DONE! 

e. PR materialer (banner, mm.) – Sofie, Mette  
Sofie har fundet en helt masse, det skal bare købes! 

f. T-shirts/Poloer: Helena, Sofie, Sarah  
Der er indhentet 3 tilbud, det skrives og søges hos JA.  
Bestyrelsen støtter op om hvad polo holdet bestemmer.  

g. Arbejdsdag arrangør: Sarah, Caroline, Nina 
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Den 2. Juni er der arbejdsdag – dem der gerne vil, kan holde et internt møde og 
ligge en slagplan (ansvarlige Caroline og Stine) 

h. NY!! A-vej: Sigrid, Cecilie, Stine og Mette (De snakker med Emil) 
 

 
 

8. Datoer: 
a. Mad ansvarlige til næste møde 14. juni 2018  

Caroline og Sofie 
b. 2. Juni arbejdsdag 
c. 22 juni FFF’s A-vej  
d. 28. September interesseløb  

 
 
 
 

9. Evt.  
 

- Plenrådet: Emil: Plenrådet er nu oppe at køre vi har holdt vores 
første møde, næste møde er første eller anden uge i september, FN 
har to pladser. Ved vores første møde besluttede vi vedtæger, der 
afholdes to årlige møder, hvor der er en fast dagsorden, som giver 
mulighed for at de ting der rør sig kan diskuteres, både fra de 
studerende og fra PLENs side.  

 
- Studerende der mangler tasker: Emil har modtaget opkald fra 

studerende som mangler sin taske.  
 

- Ida Auken besøg: kan vi sikre dem 50 studerende, der er 
interesseret i denne diskussion?  
Bestyrelsen snakker om at vi ikke mener vi kan sikre der kan komme 
50. Vi er endvidere ikke sikre på hvor intressant det er for vores 
medlemmer. Sigrid skriver et svar tilbage.  

 
- Nedsættelse af arbejdsgruppe til interesseløb 2018 

Cecilie, Stine, Caroline, Caroline Thordal – Deadline er næste 
møde! 
 

- Punkt til næste gang: GENERALFORSAMLING, hvordan gør vi det 
smartere og mere lækkert!  
 

- Husk at fastsæt nye møde datoer  
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- Penge til alkohol skal revurderes, hvor giver vi penge til øl og hvor 

gør vi ikke? 
 

- Hvem genopstiller? Stine har lavet et dokument der kommer op 
internt.  
 

-  


