Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende
17.2.2021
Tilstede: Casper, Simon, Rød, Sofie, Kristian, Stine, Schnack,
Nam, Maria,
Fraværende: Johanne, Sigrid, Mathilde
Dagsorden:
1. Legatansøgning(er)
a. Hvornår skal deadline være for legatansøgninger?
i.
Skal kommunikeres på vores sociale medier og hjemmeside (Nam?)
ii.
Skal kommunikeres til interessegrupperne (Kristian?)
iii.
Umiddelbart stemning for at rykke til blok 3
1. vi rykker legatansøgninger til slutningen af blok 3
2. skriver til den ene ansøger vi har fået, at ansøgningen kommer
i betragtning til næste runde
b. Hvor mange penge har vi afsat til legatansøgningerne? ca. 33.000 + 80.000
2. Opdatering ift. studiestart, Stine/Schnack.
3. Opdatering ift. oprydning på rådet
a. status:
i.
JA-ting er hentet
ii.
Lys og stikkontakter er ordnet
b. hvad er næste skridt?
i.
Gardiner
ii.
Møbler
c. “Fælles oprydning” 3-4 personer
i.
Få overblik over hvilke ting vi skal gemme, hvad der skal smides ud,
og hvad der tilhører gamle bestyrelser
ii.
Hvis der er ting vi gerne vil af med, kan vi spørge de andre foreninger,
eller hvis det er store ting få det hentet af SCIENCE
iii.
nogen der ved noget om rusturene
4. Skal vi arrangere webinar(er) for vores medlemmer, forsker, standup, eller andet?
a. standup
b. banko
c. foredrag
d. online brætspil
e. skattejagt
f. søg SCIENCE-puljen
5. Hvad er planen ift. samtale med interessegrupperne, Kristian?
a.
6. Nyt fra SCIENCE-rådet fra mødet i går?
a. Samarbejdsaftale med Carlsberg

i.

SCIENCErådet har lavet aftale m. Carlsberg om salg af øl til fakultets
foreninger + barer. Aftalen giver overordnet bedre rabatter end hvad
de enkelte fik før.
ii.
Aftalen er frivillig at indgå i og alle foreninger og fester forbundet med
SCIENCE har mulighed for at indgå i aftalen.
iii.
Mindste køb gennem aftalen er på ca 1.500kr
iv.
Aftalen er stemt ved simpelt flertal igennem.
v.
A-vej har ikke stemt for aftalen, fordi de mente at de i forvejen havde
en bedre aftale end den nye
b. Foreninger/klubber på SCIENCE
i.
På scir.dk findes en oversigt over klubber på fakultetet, sciencerådet
vil gerne udvide listen, for at flere nemt vil kunne finde sociale
fællesskaber Alle klubber er velkomne til at skrive til sciencerådet på
kontakt@scienceraadet.dk
ii.
Vi vil super gerne kunne give ALLE studerende et overblik af hvad der
findes af fede klubber på fakultetet!
iii.
Der opfordres også her til at søge SCIENCEpuljen for at få økonomisk
støtte til studenterarrangementer på fakultetet (aktiviteterne skal ikke
være tværfaglige)
iv.
Link til SCIENCE-rådets hjemmeside med klubber
https://scienceraadet.dk/clubs
c. Andet:
i.
Der skal vælges to studiemiljørepræsentanter til næste HB møde
ii.
Samarbejdsaftalen med fagforeningen DM er næsten i hus, flere
sponsorater vil forhåbentligt kunne blive delt ud til de studerende
iii.
Snak om hvordan de forskellige studier håndterer den forringede
studiekvalitet under corona
iv.
Der foreslås at SCIENCErådet laver en workshop der ser på
muligheder for at designe arrangementer der understøtter trivslen o
Skriv til liv@scienceraadet.dk for forslag
7. Hvordan har responsen været på opslag om bachelor-/speciale-projekter, og
takeovers?
a. Hvad er de næste planer for SoMe?
i.
professorer
ii.
interessegrupperne
iii.
studieledere
iv.
A-vej
v.
færdiguddannede
vi.
hvad kan man bidrage med
8. Noget med at opdatere mail-systemet, Casper og Kristian?
a. undersøg hvor mange der kan have adgang til mailen
9. Evt.
a. Gaver fra univalg:
b. FN pulje
c. Næste møde: 23/3

