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Bestyrelsesmøde i Foreningen af
naturressourcestuderende 23.10.2018
Tilstede: Mette, Rasmus, Sarah, Caroline, Cecilie, Asbjørn,
Josephine, Stine, Oscar, Camilla, Jonathan, Helena
Fraværende: Nina
Godkendelse af dagsorden: Ja tak
1. Hej og velkommen
Præsentation – Alle fortæller hvem de er og hvad de læser, samt hvilken bestyrelses
post de indtræder på. Det er hyggeligt vi er alle venner nu.
Brug af rådet – Der kommer adgang for alle til rådet hurtigst muligt. Det bliver både
via studiekort og nøgle. Alle skal lige forbi Stine og udfylde et papir for at få nøgle.
Der skal betales et depositum på 300kr for at få udleveret nøglen.
Når den nye bestyrelse har fået adgang til rådet, må det anvendes efter ønske.
Mette fortæller lidt om reglerne for rådet bl.a at man ikke må holde fest på rådet og
at man selvfølgelig rydder op efter sig selv. Også i køkkenet! Stine fortæller at hun
har indkøbt nogle køkkenting til FN og at når de har været brugt, skal de retur til
kontoret – for køkkenting forsvinder på mystiskvis fra rådet ret hurtigt. Der foreslås
om vi kan lave en online kalender, hvor man kan booke sig ind, det er der stemning
omkring. Stine laver den kalender. Det bliver fedt.
Forventningsafstemning – Rasmus introducere punktet, det går ud på at vi skal
afstemme vores forventninger til det kommende bestyrelses år og af hinanden.
Mette har en forventning om at folk er gode til at melde ud hvis de er pressede, så
de ikke bliver presset ekstra af de andre bestyrelses medlemmer og man må gerne
sige fra. Rasmus glæder sig og har general begejstring for at være kommet i
bestyrelsen. Generelt er der stemning i bestyrelsen for at vi holder en god tone og
kommer til at havde et godt samarbejde. Caroline fremhæver at hun forventer at vi
prioritere bestyrelsesmøderne og arbejdet omkring bestyrelsen, det gør det
nemmere for alle og gør at det bliver en fornøjelse. Cecilie forventer at hvis folk
siger fra at der er en forståelse fra resten af bestyrelsen, vi er trods at studerende
først. God kommunikation er super vigtigt. Asbjørn synes det de andre har sagt er
super godt og er enig samt har en forventning om at bestyrelses arbejdet bliver sjovt
og at vi få lavet en masse fede ting for vores medlemmer. Josephine stemmer i og er
enig i det der er blevet sagt. Stine tilføjer at hun håber vi bliver gode til at bruge
hinanden som mennesker, også ud over det tunge bestyrelses arbejde, så vi også
kommer til at havde noget socialt. Hun har også en forventning om at vi alle hjælper
med at løfte FNIS i fællesskab. Jonathan synes Stine er klog og forventer bestyrelsen
støtter op om FNIS. Camilla er meget enig, og forventer det bliver en mulighed for at
udvide sit netværk og at FN kan være med til at højne studiemiljøet. Hun forventer
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også vi kan læne os op af hinanden og at der ikke er noget der hedder dumme
spørgsmål. Oscar forventer at blive udfordret, og forventer også at bestyrelsen er
overbærende og vil hjælpe med eks. Uni valget. Helena forventer vi bliver en lille
”familie” der kan hygge sig sammen, hvis ikke det er sjovt at være i FN, så er der
ikke nogen grund til at være med. Sarah forventer at bestyrelsen hjælper med at
finde hendes afløser da hun er aftrædende, og at alle der er tilstede er her fordi de
har lyst og ikke er her af pligt. Caroline supplere med at det kunne være dejligt at vi
også har tid til at hygge os til møderne, så det ikke bliver en sur pligt. Sarah tilføjer
at det er vigtigt vi sætter vores aftner af til møderne, så man ikke skal skynde sig
videre. Helena er meget enig, og siger man også kan bruge hinanden efter møderne
til at få lavet nogle af de ting vi har aftalt til møderne. Alle er enige om det bliver
super at sidde i bestyrelse. Hurra. Ps. Flere snacks til møder, de er undervurderede.
Caroline tilføjer at hun synes det er god ide med arbejdsgrupper, men har en
forventning om at der er en der bliver hovedansvarlig.
2. Visioner 2018/2019
Formanden og næstformanden har sammen snakket om de visioner de har for bestyrelsen.
De fortæller om at de har en vision om at vi som bestyrelse kan arbejde mod at være mere
friske og åbne. Vi skal være mere tilgængelige for vores medlemmer.
De fortæller også om at for at gøre FN mere frisk og lækkert har de en vision om at få et nyt
udtryk, dette vil komme til udtryk af at vi skal lave et nyt logo. Det er en vision om at det
bliver et projekt medlemmerne bliver involveret i.
Caroline tilføjer at en vision omkring klart definerede rollerne internt i FN, så det er klart for
alle i bestyrelsen og vores medlemmer, hvem der står for hvad.
Josephine har en vision om at vi holder sociale arrangementer der ikke kun er fester samt
faglige arrangementer.
Oscar har en vision omkring at fremme den samfundsmæssige interesse på campus og at vi
som forening er med til at fremme at folk stemmer til politiske valg. Cecilie tilføjer at vi skal
gøre det mere sexet og både hun og Sarah tilføjer vi hele tiden skal holde det i forhold til FN
og det naturvidenskabelige vi repræsentere, samt at vi skal holde hos politisk neutrale.
3. UPF
Opsamling på generalforsamling – Oscar og Sarah laver en opsamling omkring
hvilke repræsentanter vi mangler til hvilke udvalg og nævn. Det deler de med resten
af bestyrelsen i den interne Facebook gruppe. Så resten af bestyrelsen kan hjælpe
med at finde dem.
Sarah påpeger vigtigheden af at vi får nedsat en arbejdsgruppe der kan holde styr
på generalforsamlingen. Men generelt gik GF over alt forventning. Til næste år skal
vi havde styr på formaliteterne i bedre tid. Der skal også være bedre styr på
fuldmagter, her tænker hun specielt på de lidt alternative fuldmagter vi så ved dette
års GF. Generelt skal der være bedre planlægning, og flere fra bestyrelsen der
deltager. Stine tilføjer at koordineringen af GF skal starte i Maj/juni så har vi
allerede har styr på det inden ferien. Sarah har snakket med FEF, om at de er rigtig
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gode i bestyrelsen til at lave noget fælles inden GF, og opfordre til at FN bliver det
samme.
Uni valg – 26-29 november afholdes det. Mette siger hvor vigtigt det er vi hjælper
Oscar her, så han ikke er alene med det. Hun foreslår også at vi holder valg cafe,
med shots som er blevet gjort de foregående år. Hun foreslår det er d. 27.
november. Rasmus tager kontakt til AVF. Det kunne være fedt at invitere relevante
organer ud bl.a. studenter rådet. Cecilie foreslår vi også invitere DSF og pointere at
jo flere ting vi laver jo mere fokus er det på det.
Oscar, Cecilie, Camilla og Rasmus er arbejdsgruppe til univalg.
Caroline foreslår at vi gentager succesen fra sidste år og stiller op i marmor med
computere og kaffe i frokost pausen så folk kan stemme hos os. Helena foreslår vi
igen for taget billeder med studerende rådet. Det bliver taget billeder SRKU d 31.
oktober og 1. november. Bestyrelsen kan d. 1 og Sarah/Mette booker en tid og
vender tilbage.
Mette foreslår at vi gerne vil invitere SRKU til næste mødet, der er stemning for det
og Sarah vil gerne kontakte SRKU.
4. Nyt siden sidst
SCIENCErådet – der var møde den 9. oktober. Studiemiljøstyregruppen er gået i
gang med at definere og optimere på et godt studiemiljø. Har man en god ide må
man gerne sende den til Caroline. Hun fortæller der snart kommer en
studiemiljøundersøgelse, og den ønsker SCIENCErådet selvfølgelig at så mange som
muligt svare på, så de studerende stemme bliver hørt. Hun håber derfor at FN vil
lave noget reklame omkring det og opfordre til at undersøgelsen bliver besvaret.
Det vil bestyrelsen rigtig gerne være med til, og Caroline vender tilbage når hun ved
noget mere konkret.
Der har været udvidet dialogforum, hvor der er blevet fortalt at studenterservice
bliver rykket til biblioteket på frederiksbergcampus, så vi ikke længere skal tage til
nørre når de har lukket i vandrehallen. Den flytning er stille og roligt gået i gang.
Caroline fortæller om hjemstavnslokaler, som er et lokale som de respektive studier
har råderet over. vi har det ikke rigtig her ude andet end at husdyr/AS fornyeligt har
fået et. Da det er noget vi har krav på, vil der blive lavet en oversigt over hvem der
faktisk har et hjemstavnslokale og hvem der måske kunne gavne af at få et.
Til dialogforum, blev der også snakket om ordensregler for KU. Bl.a. må man ikke
havde dyr med på campus, det er vi vist generelt lidt lige glade med på vores
campus. Så nu må vi se om der bliver en konsekvens på det. En anden regel der ikke
er blevet håndhævet er at man ikke må ophænge plakater på campus. Vi afventer
også hvad konsekvensen bliver på det. Derudover er der snak om at vi altid skal
havde synligt ID på os. Der blev sagt at det er en dårlig ide, men vi må se hvad det
bliver til. Der skal også evalueres på KU’s app. Hvis i oplever problemer med ens
skema på appen, skal man skrive til studenterservice der så kan lægge pres på de
kursus ansvarlige der kan lave skemaet om. Den app er ikke vores ven.
Side 3 af 7

Foreningen af Naturressourcestuderende – Naturstud.com – Naturstud@gmail.com

Der er GF i SCIENCErådet d. 20 november. Caroline opfodre dem der kan, at de
deltager.
Kampagnen ”over grænsen, under uddannelsen” har været oppe og køre. Caroline
spørger om det er noget vi har lagt mærke til. Det er lidt halv/halv hvem der har lagt
mærke til den og ikke har. Lige nu er der kun èn på hele KU hvis job er man kan gå til
dem, der er snak om at ansætte en til. Det synes FN er en god ide.
SUNDrådet - Der har været generalforsamling i SUNDrådet. Her blev der snakket
om hvad SUNDrådets rolle har været det seneste år, og hvilken rolle det skal havde i
fremtiden. Der blev indvalgt ny formand og næstformand, samt at der blev valgt
kandidater til forskellige råd.
Sarah fortæller at hun skal på udveksling og at hun derfor skal fratræde sin
bestyrelsespost. Hun har dog påtaget sit ansvaret, da den ellers ikke ville være
blevet besat til GF. Det er kun Animal Science studerende der kan sidde på posten.
Sarah har et tilbud til bestyrelsen om at hun gerne vil være på posten, indtil der
bliver fundet en anden. Hvis ikke der kan findes en anden vil hun gerne vil blive
siddende på den præmis at posten bliver stille stående mens hun er i Cuba men at
hun vender tilbage efter og køre den videre. Flere i bestyrelsen spørger om kan der
kan være en suppleant i den tid Sarah er væk. Sarah fortæller at hun har prøvet,
men er meget villig til at blive ved med at prøve. Bestyrelsen vil gerne beholde
Sarah på den præmis og der er enighedsvink over hele linjen. Helena spørger om
det kan være en 3.års husdyr der snart bliver AS’er der kan være på posten. Sarah vil
spørge i SUNDrådet.
Interessegruppe ansøgninger v/ Mette (fremlægger hvad Nina har fremsendt) og
Sarah
i. Planteavlsgruppen søger om støtte til deres tur til plantekongressen i januar
2018. Der ansøges om et samlet beløb på 14.594kr og der medfølger en
undskyldning for den sene ansøgning. FN har en politik om at støtte med
5.500kr.
Interessegruppe kontakten fremhæver at bestyrelsen i fremtiden skal
overveje om der skal være en tidsfrist for hvorfor ansøgninger senest skal
være i vores hænder i fremtiden, da denne er kommet 10mdr efter de har
været afsted. Interessegruppekontakten anbefaler dog bestyrelsen, at
efterkomme deres ansøgning, at vi i bestyrelsen skal blive klare i vores
retningslinjer omkring økonomisk støtte. Sidste nævnte vender vi tilbage til
lidt senere. Caroline foreslår at støtten skal gives inden for det bestyrelses år,
hvor arrangementet er afholdt. Mette siger det kan være problematisk for
dem der er afsted lige omkring GF. Bestyrelsen beslutter vi gerne vil støtte,
men at følge interessegruppekontaktens anbefalinger og at vi for nedsat
en arbejdsgruppe for at gøre vores retningslinjer mere klare. Samt at det
kun kan udbetales hvis de giver lovning på at det er dem der har været
afsted der for pengene og de går i planteavlsgruppens kasse.
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ii. Husdyrbrugsgruppen søger støtte til svinekongres d. 23-24. oktober 2018.
der ansøges om et samlet beløb på 7000kr. interessegruppe kontakten
anbefaler vi støtter med det fulde beløb. Bestyrelsen beslutter at støtte med
fuld beløb.
iii. Økonomigruppen ansøger om støtte til arrangement for nye studerende. Der
ansøges om 130,82kr. Interessegruppe kontakten anbefaler at støtte med
det fulde beløb, med en venlig påmindelse om at i fremtiden skal de huske at
arrangementet skal deles offentligt på FN’s Facebookside. Bestyrelsen
vælger at følge interessegruppekontaktens anbefalinger.
iv. Økonomigruppen søger om støtte til Frejs fødevarekonference d. 4 oktober.
Der søges om 1.116,64kr. 7 medlemmer deltog, så det svare til 159,52kr
pr/person. Interessegruppekontakten anbefaler at støtte med det fulde
beløb. Bestyrelsen vælger at følge interessegruppekontakten anbefalinger.
v. Husdyrbrugsgruppen søger støtte på 2200kr til fodringsdagen, fordelt på 5
medlemmer. Kan ikke støttes, da der mangler dokumentation for hvad
pengene er brugt på. Sarah efterspørger dem så vi kan behandle den senere.
Hvis de fremsender den manglende dokumentation, vil bestyrelsen gerne
støtte med det fulde beløb. Sarah sørger for at koordinere med Nina.
vi. Husdyrbrugsgruppen søger støtte på 4000kr, fordelt på 8 medlemmer, til
Irlandstur med DA. Sarah siger de har glemt medlemsnumre, og Mette
fremhæver de også har glemt at dele det på FN’s facebookside. Derfor får de
en løftet pegefinger og når de har fremsendt medlemsnumre vil bestyrelsen
gerne støtte med det fulde beløb. Sarah sørger for at koordinere med Nina.
vii. Arbejdsgruppe: Nina, Stine(Tovholder), Mette
5. General forsamling i Studenterrådet på Københavns Universitet (SRKU) d. 27.10.18
Sarah vil gerne gøre lidt reklame for det. Kan man deltage er det super fedt! Der er et
Facebook event, hvor man skal trykke på et link for at tilmelde. Der er er frist d. 24. oktober.
Caroline tilføjer at FN har stemmeret, så det kunne være ekstra fedt, hvis der var nogle fra
FN der kunne deltage. Vi har fire stemmer og en person kan bære to stemmer. Caroline
tager selv afsted. Camilla spørger ind til hvor mange møder er, er hvis man melder sig ind.
Sarah siger det er ca. engang om måneden og opfordre til at man tager med for at bliver
fuldt oplyst. Camila tager også afsted.
6. Kursus evaluering, hvad kan FN gøre?
Nina har foreslået at vi bakker op om kursus evaluering, og gør noget aktivt for at vi få
skubbet gang i det. Mette fortæller at man før har haft nogle fra FN i
Vandre/marmorhallen med computere, hvor folk kan evaluere og så får de en kop kaffe
som bytte. Helena gør opmærksom på det der står om evaluerings cafe på vores
hjemmeside og fremhæver at vi samarbejde med de andre faglige foreninger. Hun foreslår
vi laver en arbejdsgruppe. Stine foreslår det ligger en tirsdag. Caroline foreslår vi også sætte
fokus på eksamensevalueringer. Camilla siger det kan være i forbindelse med åbent kontor
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som er første tirsdag i blok 2,3 og 4, som falder sammen med eksamens evalueringerne.
Camilla laver PR på Facebook, med link og sjove billeder.
Arbejdsgruppe: Rasmus(tovholder), Caroline og Helena
7. Opfølgning på økonomigruppen
Bestyrelsen har haft en hastesag vedr. økonomigruppens tur til Bruxelles og omkring at FN
vil yde økonomisk støtte. Først vil Mette gerne rose bestyrelsen for at reagere inden
overdragelsesmødet, da det lidt blev kastet i hovedet på den nye bestyrelse inden de rigtig
var indtrådt. Hun fortæller også at det er ekstraordinært og at denne sag også skal tages
med når arbejdsgruppen laver nye retningslinjer for økonomisk støtte. Her efter læser hun
svaret op der er sendt til økonomigruppen. Resten af bestyrelsen synes den aftale Mette og
Nina har udarbejdet med økonomigruppen er fin.
8. Efterrus – IDA sponsor
Da efterrus er et 100% social arengement som vores institutter ikke er involverede i, og på
baggrund af den seneste tids snak om penge fra fagforeninger til rusturs relaterede
arrangementer, kan FN ikke se noget problem ved at efterrus turene modtager sponsorater
fra andre organer.
9. Forslag til mødedatoer
22.11.18 – Camilla og Jonathan laver mad <3
03.01.19
14.02.19
Stine forslår vi laver Facebook begivenheder omkring møder og åbent kontor. Der
Foreslås at der kan laves en note på den officielle Facebook og hjemmeside med
datoer og at vi på den interne gruppe laver begivenheder. Camilla står for det på
den officielle side og Stine laver interne begivenheder.
10. Evt.
Arbejdsgruppe til nyt logo: Camilla (tovholder), Mette, Rasmus.
Billeder til hjemmeside og til opslag: Den skal vi havde taget hurtigst muligt.
Caroline forslår at dem der har poler tager dem med så vi kan tage dem på. Helena
tager kamera med.
Bestyrelsespoloer: bestilles først når vi har fået nyt logo. Sarah ligger oplysningerne
for bestilling i almanakken (i forhold til hvad der blev gjort sidste år).
FN’s Nyt: Sarah har et møde med Gaia på torsdag, for at overdrage
tovholderposten. Sarah giver hende Mettes oplysninger så hun har en kontakt
person i bestyrelsen. Sarah fortæller lidt om FN’s Nyt bl.a. om indlægget der hedder
”bestyrelsen siden sidst” og interessegruppernes indlæg.
I forhold til arbejdsgrupper: Sarah vil gerne lige definere hvad en arbejdsgruppe er.
Det er noget der nedsættes for at lette vores møder. Man må gerne træffe
beslutninger i arbejdsgrupperne, men er det større ændringer skal de fremlægges
for bestyrelsen inden den endelige beslutning tages. Bestyrelsen er enig. Mette laver
oversigts dokument for arbejdsgrupperne.
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Valg aften: Caroline foreslår i forhold til oscars vision, at vi måske kan holde en
valgaften hvor vi kan live streame folketingsvalget på storskærm og uddele snacks.
Jonathan foreslår det kan afholdes som et samarbejde mellem UPF og FNIS. I
forbindelse med det foreslår Josephine at vi holder en valgaften, hvor vi invitere
nogle politiker. Asbjørn foreslår at de der bliver inviteret har noget at sige om det
faglighed vi repræsentere. Caroline har en vigtig pointe om at vi ikke må tage parti
og at vi ikke skal repræsentere et bestemt parti, men at vi skal holde os neutrale.
Super vigtigt. Arbejdsgruppe: Oscar (tovholder), Jonathan, Helena, Cecilie og
Asbjørn.
Bestyrelses opgaver: Camilla tager sig af Facebook, og skriver hvis hun har brug for
hjælp og input. Hold fingrene væk. Vi har en bestyrelses mail, som alle har adgang
til. Helena forestår at vi laver en mappe til hver bestyrelses post, hvor man kan ligge
i hvad der er relevant. Hun fremhæver at det er vigtigt vi alle tjekker mail løbende
og kun respondere på dem der er relevante for sin egen post. Det bliver forslået at
det bliver PR-koordinatoren der sortere vores mail i mapperne, så de andre
bestyrelses poster kun skal tjekke deres egen mappe. Stine har et andet forslag der
hedder at vi alle ikke behøver at tjekke mails hele tiden. Men at når man tjekker er
man god til lige at melde ind til de andre at der er post til dem. Camillia er med på
at sortere mails og at give heads up, men hun er ikke vores sekterer. Caroline
påpeger at det er ekstra vigtigt at formanden, næstformanden, PR og
interessegruppekontakten er ekstra god til at tjekke mails. Bestyrelsen beslutter at
vi prøver vi køre med Helenas metode og at vi så evaluere senere på om det
fungere.
Asbjørn foreslår at vi alle for individuelle mails, der bliver sagt at det måske er lidt
forvirrende. Mette tilføjer at vi allerede har oplyst individuelle mails på
hjemmesiden. Cecilie tilføjer at det måske er en god ide at havde en FN mail til
interessegruppekontakten, så det ikke er den personlige mail der bliver brugt.
Flertallet i bestyrelsen beslutter at det vil fungere bedst kun at havde en mail.
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