
Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende
Deltager: Casper, Alexander, Amalie, Signe, Nethe, Rød,
Sofie, David, Otto,

Deltager ikke:

Referent:

Dagsorden:

1. 17:15 Velkomst og formalia, v. Casper
a. Introduktionsrunde, og velkommen til Sara

2. Orientering om fusion mellem JA, DM og DSL, v. Casper (se bilag 1)
3. Status på arrangement med Teach First Danmark, v. Casper og Amalie
4. Status på opdatering af hjemmesiden, fælles
5. SoMe-plan for blok 3 og 4, fælles
6. Opfølgning fra sidste møde:

a. Revisor - hvem skal vi kontakte?
b. FN-pulje

7. Nyt fra FNIS, v. Casper
8. Nyt fra SCIENCE-rådet, v. Signe
9. Evt.

Referat:

Orientering om fusion mellem JA, DM og DSL, v. Casper (se bilag 1)

fra 1/1-2022 tættere samarbejde mellem foreningerne, forbliver separat året
ud, men samles fra 2023. der er endnu ikke fundet et fælles navn.

Målet med denne fusion er at samle studerende og professionelle om
biosøjlen. (biosøjlen = vi er alle biobaserede til en vis grad).

Flere medlemsfordele, lavere kontingent og flere arrangementer.

Vi (FN) bliver inviteret til møder i det kommende år for at inkluderer os i
fusionsprocessen, til formål om fortsat samarbejde med den fusionerede
forening.



Status på arrangement med Teach First Danmark, v. Casper og Amalie

Vi har fået booket lokale til arrangementet, og holder indtil videre fast i at
holde arrangementet fysisk den 25 februar.

Casper og Amalie skal til møde med TFD i start februar og få sidst detaljer på
plads.

TFD er ved at lave online materialer.

Vores rolle i samarbejdet med TFD er at være et talerør til vores medlemmer.

Vi har fået udleveret nogle fysiske materialer fra TFD som vi regner med at
hænge op på tavlerne omkring campus.

Vi laver et facebook event.

Status på opdatering af hjemmesiden, fælles

Der er blevet opdateret rejselegat deadlines og tekst til JA.

Der mangler opdaterede billeder af medlemmer, science-råd, sund-råd,
campus udvalg.

Der er et problem med “Om os” knappen da den er dækket af vores logo når
man tilgår siden via. telefon.

(sidenote: Otto hopper med campus udvalget til IKEA på indkøbstur til rådet
på torsdag, skriv til ham hvis der er noget der mangler. indkøbslisten bliver
delt med os).

SoMe-plan for blok 3 og 4, fælles

blok 3. hvad gør vi?

- bestyrelsesmedlemmer præsenteres
- interessegrupper: hvem og hvad
- bachelorprojekt
- roskilde dyrskue (please tillad det corona)



- rejselegat ansøgningsfrist sidst i blokken
- TFD arrangement
- første studerende take-over i forbindelse med FN arrangement
- opfølgning fra dem der fik tildelt rejselegat (op til ansøgningsfrist)

Opfølgning fra sidste møde:

revisor: studenterrådet har en bogholder som vi kan bruge (gratis eller billigt)...
(pssst en bogholder er ikke krævet at melde fejl i budgetter XD ).

Evt. tid til check af budget fra FN revisorer.

FN puljen: opdatering om det på hjemmesiden inkl. retningslinjer så
studerende er opmærksomme på at det er en mulighed.

Nyt fra FNIS, v. Casper

julefrokost er blevet erstattet af julebanko, der var desværre stårt frafald men
det var hyggeligt

der kommer en erstatning i form af påskefrokost (hvis Rone tillader det).

Der kommer et mindre arrangement inden påske, dette kommer der mere
information om senere.

Nyt fra SCIENCE-rådet, v. Signe

Vi må holde RIK!

Otto og Nethe deler KU-Valg premier ud, de er stjerner.

Rød har lavet retningslinjer for fordeling af økonomi til rusvejledere. (mega
fedt).

Evt.

DD sender info om depositum for nøgler. (send 300,- til mobile pay 532220 og
screenshot til DD, hvis du har en nøgle og ikke har betalt).


