
 

Bestyrelsesmøde i Foreningen 

af Naturressourcestuderende 
16.12.2019 

 

Tilstedeværende: Rød, Mette, Stine, Sigrid D, Sofie, Matilde, Skov 

og Casper.  

 

Fraværende: Mat PR, Kathrine, Sigrid N, Schnack og Helena.  

 

Referent: Mette 

 

Godkendelse af dagsorden: Den er så fin 

 

1. JA v/ Mai Sinius 

Julen kom tidligt i år og Mai har gaver med!  

Mai starter med at sige tusind tak for hun måtte komme og takke for det gode 

samarbejde mellem FN og JA. Hun siger vi altid er meget velkommende til at ringe 

og/eller skrive til hende af alle kanaler, hvis vi har spørgsmål eller bare gerne vil 

havde en hyggesnak. Det det hele taget er der ikke så meget nyt under solen, men 

det er skønt for os alle lige at havde hilst på hinanden og få sat ansigt på hinanden. 

Hun slutter af med at give ros til bestyrelsen for vores vigtige arbejde, og siger det er 

fedt at se der er angegerede studerende der ligger deres fritid i det studenter 

politiske.  

 

2. FN’s Nyt v/Rød 

I forbindelse hvad der blev snakket om til GF i forhold til FN’s Nyt og at vi står i den 

situation at der ikke er en tovholder, og at der har været svært at finde en ny, forslår 

Rød et digitalt FN’s nyt i et andet format end at vi kommer det i dag. Hun forstår at 

der engang pr semester udkommer et ”nyhedsbrev” under FN’s nyt. Det vil komme 

ud gennem FN’s SoMe kanaler. Sigrid D fremhæver at det måske er problematisk i 

forhold til at køre det semesterstruktur i forhold til blok struktur i forhold til vores 

interessegrupper. Mette støtter op omkring det Sigrid siger og tilføjer det i forhold til 

at leve konkret reklame for begivenheder, fx i forhold til FNIS, så ville der være en 

god ide med blok struktur. Mette siger også at det ikke behøver at være den samme 

arbejdsgruppe der skal løfte opgaven hver gang – det er de andre enige i. Der bliver 

snakket om, om arbejdet skal ligge udelukkende hos bestyrelsen eller om det skal 

være en opgave der også kan løses af medlemmerne. Der er udpræget enighed om 

at det er bestyrelses der skal bære opgaven. Mathilde pointere der ikke må være 

tekst tungt, og det måske er fint med et billede, så folk ikke behøver at trykke videre.  

Arbejdsgruppe: Rød (Hovedperson), Sigrid D, Skov.  

 

 

 

 

 



 

3. JA’s Samarbejdsaftale v/ Mette 

Samarbejdsaftalen er blevet gennemlæst og har et par 

rettelser. Rød noterer dem ned og sender vores rettelser ind 

til JA. Når den kommer retur, sender Rød den ud til resten af 

bestyrelsen til godkendelse inden hun underskriver. Mette 

fortæller der sidste år også blev underskrevet en 

administrativaftale, og hun aftaler med bestyrelsen at hun 

kontakter mig om denne.  

 

4. Mere socialt samvær v/Rød 

Vi skal hygge noget mere! Er der nogle der kunne tænke sig at være en 

arbejdsgruppe om at stable det næste sociale samvær på benene.  

Arbejdsgruppe: Sigrid D (Hovedansvarlig), Stine og Matilde.  

 

5. Statusmøde v/Rød og Mette 

Mette forklarer hvad det er og siger det var et godt møde. Hun fremhæver rusbogen 

og samarbejdet der kan være omkring den. Hun forslår arbejdet forsætter med 

rusbogen og at man snakker med PLEN og IFRO i forhold til at få den sendt ud til de 

nye studerende. Endvidere siger hun at VMF i forvejen har en bog og at FLS og FB 

blev inspireret til at lave deres egen. Derfor opfodrer hun til et samarbejde mellem de 

faglige foreninger, når arbejdet med rusbogen genoptages.  

Her ud over forsætter Mette med at fortælle at de nye specialetider var op at vende, 

da det fylder meget på campus og også hos de forskellige foreninger. Rød supplerer 

med at hun snart skal til møde med formændene fra de andre foreninger, og at de på 

det møde vil snakke om specialetiderne. Generelt er der konsensus hos bestyrelsen 

om at hvis det kommer til det, og at et er i vores medlemmers bedste interesse, så vil 

vi gerne lave lidt palaver.  

Rød slutter af med at fortælle at der generelt bare var meget snak og 

erfaringsudveksling vedrørende studiestart og at det lød som om alle foreningerne 

havde haft nogle gode forløb.  

 

6. FNIS /v Sofie 

Sofie fortæller det går fint og der er kommet lidt nye medlemmer. Julefrokosten gik 

super fint, men da den lige er afholdt er er budget endnu ikke opgjort. 

Planteavlsgruppen er vilde med snaps og FNIS og vi er vilde med dem. Generelt var 

der virkelig god stemning og der var skønt! Der er snak om at sætte prisen op til 

næste år for ikke-medlemmer. Lidt general feedback fra bestyrelsen var at der var 

flere der under festen der ikke var begejstrede for musikken, og så man måske skulle 

kigge et andet sted hen til næste år. FNIS holder et internt evalueringsmøde. 

 

7. Rejselegater v/Mette 

Grundet nogle interne miskommunikationer, er de nye retningslinjer for rejselegater 

ikke blevet lagt på hjemmesiden, og derfor er der ikke reklameret for rejelegat som 

aftalt, og der er derved heller ingen behandling af rejselegater til dette møde. Mette 

foreslår hun overtager arbejdet med at opdatere retningslinjerne på hjemmesiden, og 

derefter også reklamere for rejselegaterne, så de kan blive uddelt. Hun foreslår d. 

03/01-19 som ny ansøgningsfrist, så vi kan behandle ansøgningerne på mødet d. 

09/01-20.  



 

 

8. Jubilæum v/Mette 

Mette informerer bestyrelsen om at FN har 15års jubilæum i 

det igangværende bestyrelsessår, og opfodre til at vi fejre det. 

Det er der stor enighed om. Mette forsætter og foreslår vi 

nedsætter en arbejdsgruppe som til mødet i januar kan 

fremlægge en plan. Mette siger hun selv har rigtig mange 

idéer og derfor gerne selv vil side i udvalget, hun pointere også det kunne være 

smart at Schnack var med, da hun har styr på pengene og kan skabe overblik over 

hvor mange penge FN selv kan smide i puljen. Hun fortæller dog også at der 

selvfølgelig vil blive søgt støtte så mange steder som muligt så vi kan lave en kæmpe 

fejring! Men da Schnack ikke er tilstede, vil Mette lige skrive og sørge hende inden 

hun kommer med i arbejdsgruppen. Der ud over fortæller Mette hun synes det var en 

oplagt mulighed for at involvere FNIS, så hvis Sofie også kunne havde lyst til at være 

i arbejdsgruppen opfodre Mette også til det.  

Arbejdsgruppe: Mette (Hovedansvarlig). Sofie, Casper (Schnack) 

 

9. Studiestart 2020 v/Stine  

a. Valg af vejledere  

Maria og Stine er så småt ved at læse ansøgninger og har holdt møde med 

PLEN og IFRO i forhold til hvordan studiestarten 2020 skal se ud. Stine 

spørger ind til om der er noget bestyrelsen føler skal tages videre i forhold til 

studiestarten. Der er ikke kommet lige så mange ansøgninger som sidste år, 

men de der er kommet, er skønne.  

b. D-dage, interesseløbet og andre evt. ændringer  

Maria og Stine har bl.a. snakket om at D-dagskonceptet skal tages op til 

genovervejning i forhold til om det fungere i des nuværende format. 

Interesseløber bliver måske også nytænket. Det arbejde ligger delvist hos 

vejlederne og delvist hos FN/FB. 

c. RIK 

Stine starter med at forklare hvad RusInstruktørKursus (RIK) er. Det er et 

tværfagligt uddannelsesforløb kogt ned på en weekend til at uddanne nye 

rusvejleder for alle studieretninger på campus. SCIENCE har snakket om at 

ændre RIK eller helt at nedlægge RIK. Det er RIKU og alle de faglige 

foreninger selvfølgelig ikke tilfredse med. RIK bliver en ting i 2020 men 2021 

er stadig usikkert. Der er konsensus i bestyrelsen om at hvis RIKU har brug 

for opbakning så har de os i ryggen.  

 

10. Interessegrupper v/Matilde 

Jord i Udvikling har sendt en ansøgning, de søger om 4500 i forbindelse med 

økologikongress og søger der derfor som et fagligt arrangement. Støtten skal dække 

6 deltager svarende til 750kr per person. Bestyrelsen vedtager fuldstøtte.  

 

11. Poloer v/Rød 

Der er kommet poloer! <3 

Til næstemøde er det vigtigt alle kommer iført poloer, så der kan blive taget billeder. 

Der kommer en udefra og tager billeder.  

 



 

12. Evt.  

God jul alle sammen <3  

 

Galla: Der er kommet en ansøgning fra galla, der er kommet 

en ansøgning på 7500kr som er i uoverensstemmelse med 

det beløb der er afsat til galla i vores budget der er vedtaget 

ved GF, her er der afsat 7000kr. Derfor vælger bestyrelsen at 

støtte med de 7000kr.  

 

Næste møde: d. 09/01-20 – Hvem laver mad? Mette og Sofie.  


