Vedtægter
for

Foreningen af naturressourcestuderende
Dyrlægevej 9 . 1870 Frederiksberg C
Email: naturstud@gmail.com - www.naturstud.com

Vedtægter– godkendt ved ordinær generalforsamling den 4. oktober 2019
Foreningens navn
§ 1 Foreningens officielle danske navn er "Foreningen af Naturressourcestuderende", som forkortes
"FN".
Stk. 2 Internationalt hedder foreningen Union of Natural Resource Students, forkortes FN.
Stk. 3 Foreningen er hjemmehørende på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns
Universitet.
Formål
§ 2 FN har til formål at danne rammen om sociale og faglige arrangementer på tværs af
Stk. 2 Endvidere har FN til opgave at koordinere, formidle, diskutere og pleje medlemmernes
interesser i kollegiale organer
Stk. 3. Desuden varetager FN også alle studerendes interesser på de i bilag 1 nævnte uddannelser i
de kollegiale organer på Københavns Universitet.
Medlemskab
§ 3 Alle studerende, der betaler kontingent til foreningen, er medlemmer.
Stk. 2 FN er kollektivt medlemmer af SCIENCErådet og SUNDrådet. FN er endvidere en faglig
forening under Studenterrådet ved Københavns Universitet (SRKU). Regler for disse medlemskaber
må søges i vedtægterne for de respektive foreninger og råd
Stk. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen, som ligeledes tager beslutning om
opkrævningsformen.
Stk. 4 Foreningen kan som passive medlemmer optage alle tidligere studerende fra Københavns
Universitet
Foreningens organer
§ 4 Foreningens organer er Generalforsamlingen, Bestyrelsen, Uddannelsespolitisk Forum (UPF),
interessegrupperne, FNIS, FN’s Nyt samt diverse udvalg.
Stk. 2. Nye udvalg og interessegrupper kan oprettes med bestyrelsens godkendelse.

Generalforsamlingen
§ 5 Generalforsamlingen er FN’s øverste myndighed. Beslutninger taget på en generalforsamling
kan kun omstødes af en generalforsamling. Den ordinære generalforsamling indkaldes af
bestyrelsen og afholdes en gang årligt i bedst mulig koordination efter SCIENCErådet, KU’s
valgprocedure og andre aktuelle forhold.
Stk. 2 Alle har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 3 Beslutningsdygtig og lovligt indkaldt er enhver generalforsamling, hvor indkaldelse samt
opslag af dagsorden er foretaget mindst 10 dage før afholdelsen.
Stk. 4 Opslag skal som minimum offentliggøres på FN’s hjemmeside, samt FN’s Facebook side.
Stk. 5 Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages på en lovligt indkaldt
generalforsamling (jvf. stk. 3 og 4) og kun når et flertal af de afgivne stemmer er for forslaget.
Forslag til vedtægtsændringer skal afleveres til bestyrelsen senest syv dage før generalforsamlingen
og derefter offentliggøres. Vedtægtsændringsforslag kan kun stilles af medlemmer af FN. Ligeledes
skal andre punkter som ønskes optaget på dagsordenen være bestyrelsen i hænde syv dage før
generalforsamlingen.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling
§ 6 På den ordinære generalforsamling fremlægger forpersonen FN’s årsberetning til diskussion og
godkendelse.
Stk. 2 På den ordinære generalforsamling fremlægger FN’s kasserer et revideret regnskab samt et
budgetforslag for det kommende regnskabsår til godkendelse, herunder fastsættes det kommende
års medlemskontingent.
Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde:
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 generalforsamlingen er lovligt indkaldt
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, to menige medlemmer, FNIS
forperson, PR-koordinator, ruskontakt, interessegruppekontakt, SCIENCErådsrepræsentant, SUNDrådsrepræsentant, campusudvalgsrepræsentant og UPF forperson.
b. To foreningsrevisorer plus en suppleant.
c. En tovholder for FN’s Nyt.
8) 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)
9) Valg af repræsentanter til fagkyndige råd/tværfaglige udvalg:
i. 2 rep. Husdyrvidenskab (Bachelor)
ii. 2 rep. Animal Science (Kandidat)
10) Valg af repræsentanter til udvalgene:
i. 1 rep. til SCIENCE undervisningspris
ii. 1 rep. til SCIENCEpuljen
11) JA’s Studenterrepræsentation (3 rep. for 1 år)
12) Andre repræsentanter:
i. 1 rep. i Bestyrelsen for Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi for 1 år
ii. 1 rep. i Bestyrelsen for Center for Skov og Landskab for 1 år
iii. 1 rep. i Dansk Forstkandidatforening for 2 år + suppleant
iv. 1 rep. i Dansk Agronomforening for 1 år + suppleant
v. 1 rep. i Rådgivende Udvalg for Skov og Naturressourcer
vi. 1 rep. i Uddannelsesrådet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab på SUND (1 fra
Husdyr/Animal Science)
13) Behandling af indkomne forslag
14) Evt.
Stk. 4 Den ordinære generalforsamling markerer skiftedatoen for medlemmerne af bestyrelsen i FN.

Stk. 5. Såfremt beretning, budget eller regnskab forkastes af generalforsamlingen, pålægges det
bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden årets udgang med tidsfrister og
procedurer jf. § 5 stk. 3 og 4.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 7 Såfremt mindst 1/5 af foreningens medlemmer ønsker det, skal en ekstraordinær
generalforsamling finde sted. Ønsket skal rettes skriftligt til bestyrelsen, som i øvrigt selv efter
behov kan foranledige indkaldelsen, såfremt 2/3 af bestyrelsens medlemmer forlanger dette.
Stk. 2. For en ekstraordinær generalforsamling gælder de samme regler som for den ordinære
generalforsamling mht. beføjelser, indkaldelse og forretningsorden. § 5 stk. 3 og 4.
Valgprocedure
§ 8 Valgbare er de personer, der er medlem af FN og/eller studerende på en af de i bilag 1 nævnte
uddannelser afhængig af valgsituationen.
Stk. 2 Valgbare til FN’s bestyrelse, foreningsrevisorer samt FN’s Nyts tovholder er medlemmer af
FN, som er indskrevet på en af de i bilag 1 nævnte uddannelser.
1) I tilfælde af forventet vinteroptag, skal dokumentation for indskrivelse fremvises
ved førstkommende bestyrelsesmøde efter årsskiftet. Kan det ikke dokumenteres, at
bestyrelsesmedlemmet, foreningsrevisoren eller tovholderen er indskrevet på en
af de i bilag 1 nævnte uddannelser, skal bestyrelsen finde et nyt medlem til at
overtage posten jf. § 10 stk. 9.
Stk. 3 Stemmeberettigede til valg af bestyrelsen, foreningsrevisorer samt tovholder for FN’s Nyt er
de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer af FN.
Stk. 4 Alle studerende på de i bilag 1 nævnte uddannelser er valgbare til studienævn samt
undervisningsudvalg.
Stk. 5 Alle studerende på de i bilag 1 nævnte uddannelser har stemmeret på generalforsamlingen for
så vidt angår opstilling af kandidater til studienævn samt undervisningsudvalg.
Stk. 6 Personvalgene på generalforsamlingen foregår ved skriftlig afstemning på udleverede
stemmesedler og afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gentages valghandlingen
blandt de med stemmelighed; er der fortsat stemmelighed foretages lodtrækning ved dirigenten.
Stk. 7 Andre valg end personvalg foregår skriftligt, såfremt blot en af de fremmødte ytrer ønske om
det.
Stk. 8 Såfremt en af de valgte repræsentanter afgår før næste ordinære generalforsamling, indtræder
en suppleant jf. § 10 stk. 9.
Referat af generalforsamlingen
§ 9 Referater af generalforsamlinger tjener som juridisk bindende dokumentation ved realisering af
vedtægterne og de trufne beslutninger.

Stk. 2 Beslutninger, navne og udvalg skal anføres entydigt og i overensstemmelse med de i
vedtægterne anvendte benævnelser for foreningsposter og udvalg. For personnavne gælder, at både
fornavne og efternavne skal anføres.
Stk. 3 Referater skal altid underskrives af referenterne selv og den valgte dirigent.
Stk. 4 Ved valg af personer til generalforsamlinger ved fuldmagt, skal fuldmagterne inkluderes i
generalforsamlingsreferatet.
Bestyrelsen
§ 10 Den daglige ledelse af FN varetages af bestyrelsen. I tiden mellem to generalforsamlinger er
bestyrelsen den øverste besluttende myndighed.
Stk. 2. Bestyrelsen består af de i § 6 stk. 3 nr. 6a nævnte personer.
Stk. 3. Forpersonen indkalder til møde i bestyrelsen, så ofte man finder det fornødent, eller
når tre bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede. Ved
stemmelighed er forpersonens stemme afgørende.
Stk. 5. Bestyrelsen forpligter sig til at informere om dennes igangværende aktiviteter.
Stk. 6. Den afgående bestyrelse har ansvar for, at der er kandidatgrundlag til dannelse af en ny
bestyrelse samt til kollegiale organer.
Stk. 7. Den afgående bestyrelse har ansvar for at køre den nye bestyrelse i stilling til videre arbejde.
Stk. 8. Det pålægges bestyrelsen at holde kontakt til Uddannelsespolitisk forum, interessegrupper
og udvalg samt repræsentanter i kollegiale organer som har relation til de i bilag 1 nævnte
uddannelser.
Stk. 9. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder sin post i utide, er det bestyrelsens ansvar at indsætte en
ny. Ligeledes er det bestyrelsens ansvar at indsætte en ny, hvis en person fratræder sin post i andre
udvalg, valgt på generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke for repræsentanter i studienævn eller
akademisk råd.
Uddannelsesudvalg
§ 11 Alle FN’s repræsentanter i undervisningsudvalg og studienævn udgør UPF. Formålet med UPF
er at løfte niveauet og engagementet i undervisningsudvalg og studienævn ved gensidig sparring,
inspiration og samarbejde.
Stk. 2 De valgte repræsentanter i Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab betragtes
som FN’s repræsentanter på SUND, derfor pålægges det bestyrelsen at invitere de omtalte
repræsentanter til minimum to bestyrelsesmøder årligt.

Interessegrupper og udvalg
§ 12 Interessegrupperne og udvalgenes formål er at danne rammen om faglige såvel som sociale
arrangementer inden for disses område.
Stk. 2 Indmeldelse i interessegrupper og udvalg foregår ved at tilmelde sig den pågældende
interessegruppe eller udvalg via Facebook. Interessegrupperne og udvalgene er åbne for alle.
Stk. 3 Interessegrupperne og udvalgene fastsætter selv struktur og virke, men skal dog som
minimum have én kontaktperson, hvortil bestyrelsen kan rette henvendelse.
Stk. 4 Interessegrupperne og udvalgene kan søge økonomisk støtte hos bestyrelsen. Støtte ydes
udelukkende til medlemmer af FN.
Stk. 5 IAAS og IFSA er internationale interessegrupper i FN.
Stk. 6 Rusintroduktion koordineres af FN’s Ruskontakt i samarbejde med FB, IFRO og PLEN i
henhold til dokumentet Samarbejdsaftale mellem PLEN/IFRO og FN/FB.
FN’s Nyt
§ 13 FN’s Nyt har til formål at formidle aktuel social, faglig og studenterpolitisk relevant
information til medlemmerne. Redaktionen er ansvarlig for udgivelsen af FN’s Nyt én gang per
blok.
Stk. 2 Ansvarlig for FN’s Nyt er den på generalforsamlingen valgte tovholder. Den øvrige redaktion
er et åbent udvalg.
Regnskab og revision
§ 14 Regnskabsåret går fra den 1. oktober til den 30. september.
Stk. 2 Kun kassereren er ansvarlig for regnskabsføringen og kassebeholdningen. For foreningens
forpligtelser hæfter kun foreningens egenkapital.
Stk. 3 Kassereren fremlægger efter foranledning en oversigt over den økonomiske situation for den
øvrige bestyrelse.
Stk. 4 Det pålægges revisorerne at foretage mindst to kasseeftersyn årligt. Ydermere pålægges det
revisorerne at være til rådighed ved eftersyn af Smediefestens regnskab og budget i september.
Stk. 5 Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Stk. 6 Kassereren har bemyndigelse til at foretage køb af værdipapirer med forenings midler, så
længe dette godkendes af bestyrelsen. Kassereren har bemyndigelse til at foretage salg af
værdipapirer alene med forpersonens godkendelse.
Stk. 7 Foreningen tegnes af kassereren og forpersonen.

Vedtægtsændringer
§ 15 Til ændring af vedtægterne kræves et flertal af de fremmødte medlemmer til
generalforsamlingen.
Foreningens opløsning
§ 16 FN’s opløsning kan kun ske på en korrekt indkaldt generalforsamling.
Stk. 2. Punktet kan kun optages på dagsorden, hvis flertallet af foreningens medlemmer har fremsat
skriftligt forslag herom.
Stk. 3. FN’s beståen afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte FN-medlemmer
Stk. 4. Ved foreningens ophør skal bestyrelsen inden 14 dage efter generalforsamlingen indkalde
foreningens medlemmer, der træffer endelig bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, og
forvaltning af de under foreningen henlagte legatmidler.
Ikrafttræden:
Disse vedtægter er gældende fra den 4. oktober 2019

Bilag 1
Studieretninger som Foreningen af Naturressourcestuderende repræsenterer på Det Natur- og
Biovidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet:

• Naturressourcer (Bachelor)
• Jordbrugsøkonomi (Bachelor)
• Husdyrvidenskab (Bachelor)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agricultural Economics (Kandidat)
Environment and Development (Kandidat)
Agriculture (Kandidat)
Environmental Science (Kandidat)
Environmental- and Natural Resource Economics (Kandidat)
Forest and Nature Management (Kandidat)
Nature Management (Kandidat)
Sustainable Tropical Forestry (SUTROFOR) (Kandidat)
Sustainable Forest and Nature Management (SUFONAMA) (Kandidat)

