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17:15 Velkomst og formalia, v. Casper

Demonstration mod regionalisering, den 9. februar,
orientering v. Casper

○ Demonstration mod regionalisering/lukning af studiepladser
■ DEMO - STOP REGIONALISERING/LUKNING AF

STUDIEPLADSER | Facebook
■ Videregående uddannelser skal reducere optag med 5-10 %

frem mod 2030
■ SCIENCE skal skære 470 studiepladser
■ For os betyder det bl.a. at Husdyrvidenskab rykker til Foulum

○ Torsdag den 9. februar kl. 16 ved Christiansborg Slotsplads
○ SCIENCE-rådet har fælles afgang fra hcø kl. 15

■ Fælles afgang til demo fra nørre campus | Facebook
○ FN har fælles afgang kl. 15:40 fra Rådhuspladsen
○ Hvor mange fra FN kan deltage?

Rektor og prorektor på besøg torsdag den 10. februar*, O. v. Casper

○ På torsdag (10.02) kommer rektor og prorektor forbi Frb. Campus for at
høre om vores udfordringer og dagligdag. Program ses nedenunder.

○ På programmet er bl.a. RIK (Uddannelse af rusvejledere),
husdyrvidenskab, veterinærmedicin, mv.

Status på arrangement med Teach First, O. v. Casper

○ Vi har sammen med TF besluttet at rykke arrangementet til 18. marts
○ Dette skyldes at KU først er åbnet op for nyligt, og at der ikke har været

tid nok til at lave reklame for arrangementet. Det bliver der nu!
○ TF laver plakater/Facebook-begivenhed, som vi deler.
○ Casper har skrevet til lokaleadm. om at booke samme lokale den 18.3
○ Plakater skal hænges op på opslagstavler, flyers skal deles ud.

Åbent hus i blok 3

A-vej med FB

○

https://www.facebook.com/events/630472774926137/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/630472774926137/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/492752542458713


18:30 Spise!

Nyt fra SCIENCE-rådet

Affaldssortering på SCIENCE, fælles debat

○ Forespørgsel på mail: skal der være bedre affaldssortering på
Frb. Campus? Måske adskilt plastik fra madaffald eller lign.

Tænker I at der er behov for det, og er det noget SC.R. skal gå videre med?
*Plan for rundvisning på campus den 10. februar kl. 14:30 til 16:00



Referat:

Demonstration mod regionalisering, den 9. februar, orientering v. Casper

- Torsdag den 9. februar kl. 16 ved Christiansborg Slotsplads
- SCIENCE-rådet har fælles afgang fra hcø kl. 15

- Fælles afgang til demo fra nørre campus | Facebook
- FN har fælles afgang kl. 15:40 fra Rådhuspladsen
- Hvor mange fra FN kan deltage? (DD, Casper måske flere).

Rektor og prorektor på besøg torsdag den 10. februar*, O. v. Casper

*plan for dagen

Status på arrangement med Teach First, O. v. Casper

Det er udsat indtil 18/3. Vi skal gøre meget reklame :D

Åbent hus i blok 3

I pausen 12-13, tirsdag den 01-03 eller 08-03 (afstemmes via
Facebook, stem inden søndag).

A-vej med FB

https://www.facebook.com/events/492752542458713


De vil gerne holde A-vej med os! hurrar! vi skriver til AVF og tilmelder
os lodtrækning.

Nyt fra SCIENCE-rådet.

Der støttes til demo.

Der er valgt en ekstra til studiemiljø.

Affaldssortering på SCIENCE, fælles debat.

Det er der generel god stemning omkring.

Der skal tjekkes op på affaldssorteringen i kommunen.

Det kan være meget dyrt.

Nyt fra FNIS

Der planlægges påskefrokost.

Der er snak om at afholde filmaften, evt. dokumentar med
efterfølgende diskussion.

Billeder

vi har poloer! vi skal have taget billeder, eventuelt i en pause på
et tidspunkt.

Afstemning på facebook med datoer.

Vores lokale

Vi skal sat tavle op og ryddet op (inden åbent hus).

Finde dato til kontor rydning. Afstemning på facebook (23, ?)

Ikea udflugt



Den er udsat. tror vi…

Rus-tutorer/Vejledere

Der kommer besked i næste uge om hvem der bliver vejledere.
de 45 er fundet.

Der skal tages et kig på Røds budget-udkast, der er nemlig blevet
skåret en del i budgettet fra PLEN og IFRO. Der er bl.a. ikke til lejebiler. Evt.
skal vi udarbejde et færdigt budget som vi i bestyrrelsen og/el. ruskontakter
med FB godkender.

Skal vi som bestyrrelse/FN støtte mere eller lade institutetes
beslutning gå ud over de nye studerende.

Roskilde dyreskue

Husdyrbrugs-gruppen planlægger at komme ud som formidlere til
roskilde dyreskue, med overnatning. De holde møde med detaljer søndag, og
så laves der et event på FaceBook.

Roskilde dyreskue 27-29 maj.

IFSA

De er glade, De har en del aarangementer i foråret. der er dannet
kontakt mellem Interessegruppekontakt og IFSA og de snakker om fomalia og
reklame for events.


