Bestyrelsesmøde i Foreningen
af Naturressourcestuderende
19.11.2019
Tilstedeværende: Mette, Rød, Namnam, Matilde, Sigrid N, Sigrid D, Schnack, Kathrine, Mat
PR, Skov og Casper
Fraværende: Sofie, Stine
Referent: Mette
Godkendelse af referatet fra sidste gang: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
1. Nyt fra forpersonskabet v/ Rød
Meget kort vil Rød bare lige sige at man skal huske man altid skal være
velkommende at spørge om hjælp. Man skal dog huske at det med at spørge om
hjælp ikke bare skal tages forgivet, og at man må gerne slev lige havde prøvet at
undersøge tingene først, samt at man gerne må skrive i god tid hvis man ønsker
hjælp da vi alle er travle studerende.
Som noget helt andet henviser Mette til tavlen på kontoret, her har hun bl.a. hængt
en lille ”drejebog” op for året. Hver måned kan man med fordel lige orientere sig i
den for at se hvilke faste arbejdsopgaver der skal løftes i den pågældende måned.
Derudover er der også et felt kaldet ”Andre opgaver” hvor der kan indskrives
arbejdsopgaver der måtte dukke op de pågældende måneder. Alle er meget
velkommende til at skrive opgaver på!
2. Univalg v/ Sigrid N
Sigrid N har lavet et skriv til de andre faglige foreninger vedrørende valgcafe, og når
de har godkendt det skriv så bliver begivenheden offentligt gjort. Sigrid spørger ud til
hvad resten af bestyrelsen forventer af valg caféen? Hvem kan komme, hvem tager
computer med og hvad skal vi gøre?
Namnam fortæller at hvis man vil havde under 1000kr så er de ”præ bevilliget” fra
SRKU. Hun fortæller at der sidste år var en lille tombola hvor man kunne vinde
forskellige præmier når man havde stemt. Det synes resten af bestyrelsen er super
idè – Sigrid forhører sig hos de andre bestyrelser.
Sigrid tænker vi er der fra 15-19 i hele caféens åbningstid – det lyder godt.
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Mette opfordrer Sigrid til at lave en vagt plan hvor man kan
skrive sig på, så vi er sikre på at alle timer er dækket ind – bare
for FN og med vagter af en times varighed. Herefter fortæller
hun om det shots tårn der plejer at være. Det synes
bestyrelsen også er en god ide.
Sigrid arbejder videre med det hele, og skov hjælper.
Kathrine siger at SUNDrådet har spurgt om vi skal havde hjælp til noget vedrørende
univalg. Til fx at skabe opmærksomhed i forhold til husdyrkandidater. Resten af
bestyrelsen siger at det en god ide da der kommer til at være kampvalg i akademisk
råd, da frit forum også stiller op. De stiller op mod FN, VMF og SRKU-kandidater til
SUNDrådet, så vi skal havde mobiliseret AS så vi kan sørge for det bliver stemt på
de repræsentanter der repræsenter vores studerende interesser. Derudover siger
hun at vi skal huske der er kick of på torsdag d. 21 fra 17-19, Rød tager der ind og vil
gerne havde selskab <3
Bestyrelsen er opsatte på at lave en masse PR om kandidaterne, så vi kan få samlet
stemmer. Skov vil gerne tage fat i kandidaterne, han får navnene af Sigrid N.
Namnam forslår vi også laver noget i marmorhallen i frokostpausen i valgugen, det
synes bestyrelsen er en god idé. Sigrid laver en doodle.
3. Retningslinjer for interessegruppe ansøgninger v/ Mette
Som lovet ved forrige møde, har Mette kigget retningslinjerne for interessegruppe
ansøgningerne igennem. Forslaget til de nye retningslinjer er uploadet på den interne
bestyrelses gruppe forud for mødet, for at alle har haft mulighed for at underrette sig i
det før mødet. Mette forklarer at hun har prøvet at korte retningslinjerne ned og gøre
det mere simple, så de er mere anvendelige for ansøgerne. Derudover er det helt
nye i retningslinjerne:
”Ved udbetaling af støtte til jeres interessegruppe, skal støtten være videre
formidlet til de deltagende FN-medlemmer senest en måned efter at støtten er
udbetalt. Dette gør sig kun gældende for arrangementer af den natur hvor
støtten søges til medlemmerne og ikke til en samlet pulje, som ved f.eks. støtte
til markedspladsen eller interesseløbet. Der kan forekomme stikprøver i forhold
til om støtten er blevet videre formidlet rettidigt.”
Mette forespørger bestyrelsen om der er nogle kommentere, og om de nye
retningslinjer kan vedtages.
Skov pointere at det måske er vigtig der indkræves hvad konsekvensen er hvis de
ikke overholder retningslinjerne, specielt i forhold til at videre formidle pengene.
Mette retter til med formulering, Sigrid D retter grammatik og Mat PR uploader på
hjemmesiden, hvor efter Matilde skriver til interessegrupperne at retningslinjerne er
lavet om, så de er underrettet.
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List over undtagelser skal også inkluderes i de nye
retningslinjer.
Noget vedrørende udsende af bilag skal også inddrages i
retningslinjerne.
Bestyrelsen synes de nye retningslinjer er fine, når skovs
kommentar er indskrevet.
Yderligere pointerer Mette at hjemmesiden godt kunne opdateres, så bare
retningslinjer og ansøgningsskema bliver samlet på en side.
4. Økonomisk støtte ansøgninger fra interessegrupperne v/ Matilde
Mathilde fortæller der et hængeparti fra den gamle bestyrelse. Det er sket nogle
fodfejl og derfor bliver vi nødt til at efterbehandle de sager igen.
Økonomi gruppens søger 209 til markedspladsen – Bestyrelsen beslutter at støtte
med det fulde beløb
IFSA Danmark søger 957,10kr til at dække medlemsgebyr – Da det er i henhold til
samarbejdsaftalen, støtter FN med det fulde beløb.
Planteavlsgruppen søger 296kr til udgifter i forbindelse med interesseløb – FN støtter
med det fulde beløb, men med besked om at de næste gang skal havde et bedre
overblik over deres bilag.
Planteavlsgruppen søger 11.819,45kr til deres efterårstur fordelt på 18 medlemmer,
hvilket giver 656,63kr. Da det ligger inde for den ramme der tildeles faglige ture,
gives der fuldstøtte.
Husdyrbrugsgruppen søger 75kr per medlem, til fyraftenstur. Der deltog 13
medlemmer. Der gives fuld støtte.
Husdyrbrugsgruppen søger 355,41kr til deres sommerfest. Der gives fuld støtte.
Jord i Udvikling søger 300kr til Wilhelmskonferencen. Der gives fuld støtte.
I alt er der ved mødet tildelt 14.011,96kr i økonomisk støtte til interessegrupperne.
Mette, Rød og Matilde finder en dato at afholde møde med Husdyrbrugsgruppen.

5. FN’s Rejselegat v/ Mette
Mette starter med at forklare om FN’s rejselegat til resten af bestyrelsen.
Mette fortæller at hun i flere år har siddet med rejselegat ansøgningerne, og sidste år
blev ansøgningsskemaet lavet om. Nu er turen kommet til retningslinjerne. Igen har
Mette lavet et udkast der har været uploadet på forhånd på den interne Facebook
side, så bestyrelsen har haft mulighed for at underrette sig i dokumentet inden
mødet. Mette fortæller hun har prøvet at korte det ned of forsimple det her vildt. Dette
er på baggrund af at hun hvert år modtager flere henvendelser fra ansøgere der er
forvirrede over ansøgningsproceduren. Derudover påpeger hun også at det er meget
langt og kringlet beskrevet på hjemmesiden. Lige som for
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interessegruppeansøgningerne foreslår hun også her at
hjemmesiden opdateres så retningslinjer og ansøgningsskema
bliver samlet på en side.
Den store ændring er fjernelse af minimumsbeløbet på 500kr
samt en hævning af maksimum beløbet fra 2000kr til 2500kr.
Mette spørger bestyrelsen om de kan støtte op om de nye retningslinjer. Sigrid D
læser det igennem og sender det til Mat PR.
Frist for indsendelse af ansøgning: mandag d. 9 december 2019
Mette står selv for at lave PR mm. Vedrørende rejselegaterne.
6. Nyt fra SUNDrådet v/ Kathrine
Der har været GF, så der er blevet valgt nye forpersoner og de virker fine. Der er
snak om at udarbejde en ny arbejdsplan for at få mere fokus på et bedre studiemiljø
og så de besparelser der forekommer komme til at ramme de studerende mindst
muligt. Der er også observeret fejl i eksamen sæt og undervisning så det vil der også
blive sat fokus på. Et andet fokus er SoMe.
Man ønsker et bredere repræsentantskab i de forskellige udvalg og råd – men det
ser ud til at lykkes ud fra de eksisterende valglister.
Der har været trivsels undersøgelse på SUND og de ser ikke så gode ud.
Umiddelbart er der mange studerende der føler sig ensomme. Der er blevet snakket
om at indføre studiegruppe eller samlinger af studerende, samt en større
tværfaglighed – her er vi vist ret godt med i forhold til AS. Kathrine spørger ud om der
er nogle i bestyrelsen der har gode ideer til tiltag der kan nedsætte ensomheden.
Namnam foreslår studiecafe hvor der er fokus på både det faglige og det social, hvor
man hygger med lidt kaffe og kage – det hyggeligste ville nok være hvis de
studerende selv kunne stable det på benene. Sigrid D nævner at hjemstavnslokaler
måske kunne være en løsning så man føler man har en sikker base og et
tilholdssted. Schnack på peger at et spørgeskema blandt de studerende kunne være
en mulighed for at høre deres bud på hvad de går og mangler og hvad de tror kunne
hjælpe dem der hvor de er. Skov nævner at brætspil er vejen frem. Nanman synes
det er synd for dem, fuck hvor hun dog synes det er synd for dem...
Der har lige været møde i stress panelet og der bliver holdt et opfølgende møde for
at få de studerende mere ind over. Specielt omkring eksamen føler de studerende
sig ekstra stressede, pressede og usikre. Skov påpeger at meget af det nok høre
med den ensomhed der opleves, løses det problem løser det nok også en del af
stressproblemet. Flere bestyrelsesmedlemmer påpeger at meget af ”skylden” ligger
hos underviserne og de kursus ansvarlige, her må institutterne mande sig op og lave
nogle klare retningslinjer for hvad der skal meldes ud, hvornår det meldes ud. Så de
studerende er sikret at for ensformig information og i god tid inden eksamen. Matilde
nævner at det da må kunne se i evalueringerne. Namnam fortæller at undervisningen
kun evalueres hvert andet år på SUND og at de nu brygger på helt at fjerne
eksamensevalueringen.
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7. Vigtige datoer
Næste møde: 16 december 2019 - JA kommer og hilser.
Namnam og Sigrid D laver mad <3 <3 <3 <3
Socialt samvær: 28 november 2019 - Kun for bestyrelsen
Uni valgcafe: 26 november 2019 - Alle der kan kommer <3
FNIS Filmaften: 27 november 2019 - Sig det videre til din
studiemakker ;)
Julefrokosten: 14 december 2019 - Glæder mig til HONINGsnaps <3 <3 <3
8. Evt.
Sigrid har været til SCIENCErådsmødet hvor der er blevet snakket om at skifte bank,
der bliver der samlet op på ved senere. Sigrid nævner at der er problematik omkring
de nye specialeregler – og det arbejdet SCIENCErådet hård på og det bliver taget op
i relevante studienævn. Der blev snakket om undervisnings evalueringer, da der ikke
er særlig mange der husker at evaluere, så der skal gøres en indsats. Namnam
supplerer og fortælle at FN har før prøvet at gøre en indsats og at det kunne vi jo
gøre igen. Samt at rigtig meget foregår mund til mund hvor de studerende hjælper
hinanden til at huske det. Rød tilslutter og siger at er meget vigtig at underviserne
også viser interesse for det og afsætter tid til at kursusevaluere i undervisningstiden.
Casper har også været til et SCIENCErådsmøde, hvor der blev snakket om det
underskud SCEINCErådet har haft, uden at der har været ordentligt fokus på det. Det
har bl.a. Været i forhold til lønning af sekretariatslederen, og den stilling ophøre ca. et
halvtår. I stedet er planen at oprette flere studenterjobs til at varetage de
arbejdsopgaver sekretariatslederen har forvaltet.
Der er GF i SCIENCErådet i morgen, er der nogle der kan deltage? – Rød kommer.
Der er Mail fra IFRO – Mette svare på den.
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