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Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende 03.01.2019
Tilstede: Asbjørn, Rasmus, Mette, Jonathan, Caroline, Cecilie,
Oscar, Camilla, Josephine, Helena, Nina (kom senere)
Fraværende: Sarah
Referent: Mette
Godkendelse af dagsorden: JA tak!
1. Godt nytår
Bobler og ananas i egen juice.
2. Opsamling på rustursmøde v/ Helena
Før jul blev der afholdt et ekstraordinært møde, hvor bestyrelsen snakkede om rustur og
foreningens rolle i forhold til denne. Da det ikke var alle der kunne deltage ved mødet,
samler vi kort op på det her. De nedenstående punkter, var de gennemgående temaer.
a. Rustursstruktur
Mødet var med til at Helena (ruskontakt) viste hvor bestyrelsen lå hende i forhold til
rustur, sådan så hun havde sit bagland i orden inden udvælgelsen af vejleder. Det
var rigtig godt. Det er nemmere at vælge nogle fra, når man kan sige at det er
foreningens holdning og ikke noget personligt.
Turene kommer til at havde størrelsen 14, 16, 20 - næste år vil der arbejdes med at
turene kan blive lige store. Dette har ikke været muligt i år da hytterne skal bookes i
meget lang tid i forvejen.
b. Vejlederkultur.
Dette snakket vi rigtig meget om sidst, og det her har blandt andet været med til at
beslutte hvem der er blevet vejleder.
c. Nye forslag til FN-introduktion
Det kunne være fedt hvis FN/FB sammen kunne lave et skriv om nogle af de ting vi
har snakket om, som kan blive sendt ud til koordinatorerne.
3. Rejselegater v/ Mette
Ansøger

Ansøgt beløb

Tildelt beløb

Kommentar

Karen Jensen

2000kr

2000kr

Udveksling 30ects

Sofie Vetner

2000kr

2000kr

Udveksling 30ects

Magnus Boye

2000kr

2000kr

Udveksling 30ects
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4. Arbejdsgrupper
a. Logo v/ Camilla
Camilla, Rasmus og Mette har holdt et frokost arbejdsmøde. De har nedsat nogle
regler for konkurrencen om nyt logo. – Vores navn skal indgå, det skal være logo
orienteret, simpelt og det skal symbolisere foreningen.
Der blev snakket om at havde præmier det lyder 500kr til 1.vinder, 300kr til 2.vinder
og 100kr til 3. vinder, som bliver udbetalt i form af gavekort til Academic Books.
Der er snak om at der skal afholdes en workshop i en frokostpause hvor der skal
tegnes og gøres ved, mens bestyrelses hygger om medlemmerne.
Konkurrencen afsluttes d. 2 februar, hvor efter billederne bliver uploadet på
Facebook, hvor der så kan stemmes. Den med flest stemmer vinder.

New year, new visions
5. 2018/2019-visioner v/ Rasmus
De visioner der blev snakket om til det første møde i den nye bestyrelse. Vi samler op og ser
hvordan det går.
a. Medlemstilgængelighed
Åbent kontor i blok 1 gik godt, mange var interesserede. Vi holdte i blok 2 et
normalt åbent kontor og et gløgg og æbleskive arrangement – det gik godt! Meeen
mangel på æbleskiver.
Dejligt så mange nye kommer og hilser på bestyrelsen. Men hvorfor kommer de
ældre studerende ikke? GF er deres første møde med os, og det er laaaangt og
keeedeligt! Og det skal vi havde lavet om, så det bliver mere lækkert og så de har
lyst til at komme igen. Vi holder et GF møde i samme stil som vores rusturs møde.
Alle vores møder er jo åbne, men skal vi lave et lidt mere lækkert møde, der er mere
spiseligt for vores medlemmer. Måske kun nogle få punker, så det ikke bliver langt
og kedeligt. Det er der general enighed om, at det er en god ide.
Caroline foreslår at vi skal holde noget mere der er gratis! Gratis aftensmad,
filmaften mm. som gør vi er et hyggeligt social samlingspunkt.
Asbjørn snakker om vi måske også skal være bedre til at lave arrangementer der er
målrettet de ældre studerende. Vi har nemlig rigtig mange gode, arrangementer til
de nye studerende. Mette fortæller om rejseaften, og der er enighed om at vi skal
gøre det igen. Der blev snakket om at gøre det i starten af februar for der er frist for
EU i marts. Mette fortæller også omkring medlemsfrokoster og der er stemning for
at det også genoptages. Stine foreslår det medlemsfrokost og rejseaften kan være i
forlængelse.
Hvordan for vi fast i kandidaterne spørger Rasmus? Nina foreslår vi holder nogle
”kom og mød”- arrangementer. Helena snakker om at man kunne lave bachelor
projekt aften, hvor man kan komme og høre hvad andre har skrevet om, så man kan
få nogle fif og tips. Det er begge arrangementer mellem bachelor- og kandidat
studerende.
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Markedsplads for kandidaterne – vi skal med!
Arbejdsgruppe: Hvad kan vi tilbyde kandidaterne og find kandidat studerende og
inviter dem til åbent kontor mm. – Cecilie, Nina, Stine, Asbjørn, Rasmus
b. Nyt logo
Det køre skide godt, se punkt 4a.
c. Sociale arrangementer
Se punkt 5a
d. Samfundsfaglig interesse
Der er nedsat arbejdsgruppe og der arbejdes på det.
6. Rengøring på rådet v/ Josephine
Campusudvalget har lavet en rengøringsplan til rådet, så her bliver pænt, rendt og skønt at
være. FN skal gøre rent i februar og november.
Josephine oplader retningslinjerne, når det bliver relevant for os. Hun sørger også for der
bliver lavet en månedsplan hvor man kan melde sig på.
Caroline påpeger at vi ønsker os nogle store gryder, sker og gafler. Nina nævner også at vi
mangler kaffekander til kaffemaskinerne.
Helena efterspørger klare retningslinjer i forhold til Frederiksberg campus gruppen. Specielt
i forhold til lost and found. Campusudvalget har snakket om at lave en lost and found
gruppe, så de relevante opslag på Frederiksberg campus gruppen ikke forsvinder. Det vil
blive arbejdes videre på det.
7. Mødestruktur
a. Skema og perspektiv.
Det handler om at vi ikke ender ud i maraton møder. Rasmus og Mette foreslår at
alle møder slutter kl. 20, og at hvis hele dagsordenen ikke er nået, må der holdes et
ekstra møde. Et andet initiativ er ca. tidspunkter på hver punkt, så vi ikke bruger alt
for lang tid på hver ting. Vi starter med kl. 20 reglen, og så kan vi overveje om det
andet skal implementeres.
b. FNIS formand #skaljonathanpåporten?
Er det relevant at alle er til møderne? Ja det er det! Vi er alle valgt ind på samme
vilkår og (søde) Jonathan vil altså rigtig gerne komme til møderne <3
8. Hvad skal på dagsordenen?
a. Faglig foreningsaften med Ry og Ida
SRKU holder nogle fede værktøjer til faglige foreninger og de spurgte om det kunne
være noget for FN. Rasmus foreslår at vi gør det, hvis vi synes det er behov for det.
Og at vi laver det til en aften, hvor vi kun laver et og ikke holder møde efter.
Asbjørn viser en vis skeptisk. Har vi behov for dem? Kunne vi ikke sagtens klare det
selv? Tjooo det kunne vi måske godt.
Cecilie snakker om en form for hvid bog, så de projekter vi har gang i, i år kan bliver
overført – den skal videregives sammen med almanakken.
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Mette foreslår at vi får dem ud på hytte turen med FB, kan de komme ud?
Arbejdsgruppe: Hyttetur - Mette, Camilla
Vi vil gerne holde et strategi møde for kun FN, uden SRKU som optakt til det med
SRKU. Det bliver til vores næste møde d. 14 februar.
9. Evt.
General forsamling: Hvordan gør vi når der er kampvalg til GF, i forhold til hvis det egentligt
burde være noget der skulle afgøres til Uni valget og ikke til GF? Det skal der tænkes videre
over når vi kommer tættere på GF.
Oprydningsdag: d. 9 marts kl. 12 – Pizza, hygge og rengøring
FFFfeeeest: d. 23 februar kl. 15. til tour de kontor har vi fået en anden forening at efterligner.
Grundet referatet er offentligt, noteres det ikke her hvilken forening vi har fået.
Arbejdsgruppe: Helena, Caroline, Mette og Josephine
Interessegrupper: Husdyrbrugsgruppen ansøger om 100kr til deres banko, bestyrelses synes
det er fint.
Mad til næste møde: Mette, Stine, Helena

