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Dagsorden:

1. Opsummering fra sidste møde
a. Legatansøgninger

i. Der er skrevet til ansøgerne
ii. Der er overført penge

2. Nyt fra FNIS - hvordan er det gået med online ølsmagning? v. Maria
a. 49 tilmeldte
b. FNIS-møde om arrangementer inden sommer
c. ny overgang i FNIS, hvordan får vi folk til at være aktive
d. reklame for FNIS

3. Nyt fra SCIENCE-rådet, v. Casper
a. Støtte til rusture:

i. på baggrund af ansøgninger til SCIENCE-puljen om
ansøgninger til “erstatningshytte(rus)turer”

ii. Der er ekstra penge i puljen i år, som er givet til at støtte sociale
arrangementer/initiativer for at øge trivslen på SCIENCE -
Studiemiljøpuljen v. KU

iii. Afstemning om hvorvidt SCIENCEpuljen må/skal støtte hytteture
i 2021

iv. Dilemmaet ligger i, at SCIENCErådet ikke må/vil støtte
studiestarten direkte, da strider mod, at ansvaret burde ligge ved
institutterne.

v. Spørgsmål der blev diskuteret til SCIENC-rådsmøde:
1. hvis SCr giver penge, giver ledelsen så færre penge?
2. er det overhovedet SCr’s opgave at støtte rusture?

vi. Resultat af afstemning: Alle på studiet er velkomne, men der
er mulighed for prioriteret rækkefølge

b. Science Vejledernes Interne Netværk (SVIN)
i. Gruppen er tiltænkt alle vejledere på SCIENCE



ii. Første møde er d. 3. juni
iii. Link: https://www.facebook.com/groups/324811675884274/

4. Nyt fra Univalgsgruppen, v. Nam
a. 3 kampagner inden univalg

i. hvem sidder nu (før sommer)
ii. hvad er AR, SN (lige efter sommer)
iii. ugen op til: hvem stiller op
iv. univalgsugen: stem, stem, stem!

b. fælles tema til SoMe
c. Johanne vil gerne være med
d. Næste møde: 24. Maj kl. 17.15 i SRKU’s lokaler

5. Møde med JA og de andre forpersonskaber 20/5, v. Casper
a. Casper deltager, er der noget som jeg skal tage med videre?
b. mail fra JA når man melder sig ind i FN
c. FN nummer i stedet for JA-nummer (bruges til legatansøgninger, og

ture)
d. indmeldelsesgaver til FN,
e. betalt medlemskab til sponsorater (betale til KU for at de må være på

campus)
f. når man er færdiguddannet, er det ikke alle fagforeninger der må

forhandle på ens vegne
g. rygter om at JA bliver lagt sammen med andre (MA)
h. hvad kan vi fortælle de studerende om hvad der sker i fremtiden
i. hvad gør de andre foreninger med rus-/hytteturer

6. Nyt om RIK, v. Nam
a. afholdt RIK del 1
b. fokus på hvordan man er rusvejleder
c. til sommer rigtig RIK, forhåbentligt fysisk på campus
d. feedback på evaluering
e. evalueringsgruppe

7. Nyt fra ruskontakten, v. Stine
i. økonomi omkring studiestart
ii. begyndt med vejledermøder, indtil videre egenbetaling og ikke

mad,
iii. vil FN give penge til at vejlederne må mødes hvis det ikke er på

campus
iv. hvordan er FN underlagt KU’s retningslinjer?
v. er FN socialt eller fagligt

vi. hvad med interessegrupperne
vii. enighed i at FN gerne vil støtte
viii. studiestartspulje
ix. ikke bruge KU’s grund til ture
x. institutterne (PLEN og IFRO) vil ikke støtte
xi. mange retningslinjer skal der overholdes

https://www.facebook.com/groups/324811675884274/


xii. tag det med til SCIENCE-raadet
xiii. økonomimøde med SCr, forpersonskaberne,
xiv. tilbagevirkende kraft
xv. FB har lavet flere arrangementer, skal vi også lave nogle

arrangementer
8. Renovering af køkkenet ved Rådet

a. Anne fra FB har søgt om penge til at renovere køkkenet
b. hun har spurgt om hvad vi synes om det, og om vi har nogen der vil

være med i taskforcen
c. penge til indgraveringsdims
d. Lauritz som vaskekone, vaske viskestykker

9. Nøgler og adgang til Rådet/kontoret, v. Simon
a. skriv til SCr for at få vores studiekort til at virke
b. nøgler

10.Evt.
a. Møde om GF den 27. maj

i. plan A og plan B ift. fysisk og online
b. Udvidet dialogforum 15. juni kl. 16:45

i. Hvem må deltage?
1. Formandskabet i SCIENCErådet
2. HB rep i SCIENCErådet
3. Forperson el. Næstforperson fra diverse fagråd

c. info om valgfag til Naturressourcer
i. plantevidenskab skal vælge valgfag til blok 1, men de vil gerne

vide mere om valgfagene, evt. snak med ældre studerende,
ii. snak med insta-ansvarlig for NatRes
iii. snak med studieleder
iv. spørg studenterservice
v. opslag på Facebook og Instagram

d. FN-poloer med navn, ekstra poloer
e.


