
Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende
Til stede: Casper, Johanne, Rød, Simon, Stine, Sigrid,
Sofie,

Fraværende: Nam, Maria, Mathilde

Referent: Rød

1. Hurtigt opfølgning fra sidste møde v/Rød
a. Legatansøgning - er der styr på at gøre reklame for ny frist?

i. Nam har styr på det
ii. Frist: 25/4 (søndag i mellemugen efter blok 3)
iii. Opslag på Facebook og Instagram kommer i denne uge

b. Oprydning af rådet - dato for fælles oprydning kommer senere og nok i
blok 2.

c. Skud ud til FNIS for at have fundet på nogle gode arrangementer - vi
glæder os!

2. Opdatering omkring online-arrangementer v/Casper
a. Filmaften 26. marts
b. X-factor finale 9. april
c. Online ølsmagning 29. april

Bestyrelsen bedes dele arrangementet, så deltagerantal kan stige.
Filmen ses på Netflix, da Zoom kan drille lidt.

3. Hjemmeside - bør vi fjerne sektion om JA? v/Rød
Vetner: man kan uddybe hvorfor JA står på vores hjemmeside.
Johanne: får mails fra JA, trods hun ikke er medlem.
FN skal lige have fat i JA og uddybe at FN ikke ønsker at JA kan tage kontakt
til vores medlemmer.
JA skal måske lægges sammen DM og DSL.
FN overvejer om vi skal overveje at have en post, som varetager samarbejder
med fagforeninger, da vi ikke er sikret samarbejde med nogle.

a. (Og hvad med FN’s nyt)
FN’s Nyt skal slettes helt fra hjemmeside, da er nedlagt.

b. Kan man oprette en nyheds sektion på hjemmeside? Den kan evt
handle om 3 ting vi snakker om på møderne eller vigtige ting, som
foregår på campus og uni for tiden.



4. Nyt om studiestart/rusvejledere, v/Stine og Schnack
Ruskontakter har fået at vide at hytter til rustur er aflyst, da det er for dyrt for
institutterne, hvis hytter ikke benyttes igen i år. Der er givet tilladelse til 50
vejledere. VILU’er og ruskontakter håber at vejledere kan lave arrangementer
ud af byen eller andre fede ting. Fedt med mange husdyransøgninger!!!
Der har manglet gamle vejledere, så der er blevet skrevet ekstra ud til de
gamle for at få dem til at tilmelde sig.
Der er håb om en “mini-rustur” i mellemugen efter blok 1 (efterrus ugen). Men
mindre og mere roligt, så ingen bliver for presset af at planlægge det.
Ruskontakter har skrevet under på brev om mere indkludering af studerende i
planlægning af studiestarten på KU.

5. Nyt fra Science-rådet, særligt omkring den samarbejdsaftale der ikke blev
stemt igennem, v/Sigrid og Casper (Se bilag)
DM og SCIENCErådet vil gerne lave et samarbejde med rigtig meget reklame
for DM og 40.000 kr til SCIENCErådet. Desværre var aftalen designet til at
være “for stor” og dermed lugtede det lidt at en eksklusiv aftale og ikke give
plads til at kunne lave samarbejder med andre foreninger. Den blev derfor
stemt ned og ikke godkendt og for nu er det lagt ned.

6. Opdatering af FN almanak v/Casper
a. Almanak fra 16/17
b. Almanakken kan bruges som mere detaljeret opslagsværk til at læse

mere om de forskellige bestyrelsesposter, om årets gang i FN, godt at
vide om Univalg, mv.

c. Målet er at sikre en endnu bedre overgang for nye
bestyrelsesmedlemmer

Sidst der blev snakket om en FN almanak var der i bestyrelsen
stemning for at lave en opdateret version - særligt om univalg! Rød er
gået i gang med at redigere det kæmpe store dokument og har lavet
det til et Online word. Hun deler det i Facebook gruppen for
bestyrelsen så alle har mulighed at redigere det.

7. Opdatering fra Univalgs-gruppen v/Casper
a. Fra møde i Univalgs-gruppen:

i. En gruppe for alle studerende på KU, for at forbedre Univalget
ii. Et netværk for at dele erfaringer, og koordinere fælles indsats
iii. Relativ løs diskussion om udfordringer og erfaringer ved univalg
iv. Bred enighed om løsning: Vejlederne er de bedste fortalere vi

kan have, skal vejlederne vide mere om Univalg?, hvor meget
fylder univalg på rusturene/studiestarten?,



Casper har deltaget i univalg-gruppe møde med folk fra alle
kroge af KU, da der er behov for et bedre netværk til sparring i
forhold til univalg. Bla blev der snakket om at vejledere for
meget indflydelse på at få spredt budskabet om i univalg til de
nye studerende i løbet af studiestarten. Men er det for tidligt at
dele info om univalget der?
Johanne: man kan sagtens dedikere en halv times tid eller mere
til at informere de nye studerende om hvad univalget er. På den
måde har de allerede en idé om hvad det er før det bliver skudt i
gang. Gerne med en dedikeret univalg repræsentant.
Stine: Vejledere kan sagtens bruges til dette, men der er
desværre mange som ikke helt ved hvad der er og der er i
forvejen så meget andet information i studiestarten. Derfor kan
det evt være med hjælp fra SRKU. Det skal planlægges til de
faglige dage.
Generelt skal information om univalget gives mange gange
løbende for de nye studerende.
Vetner: God idé med teaser om univalg i introugen. FN/FB aften
med dem som stiller op og sørge for de nye ved hvad de kan
stille op til (studienævn m.m.). Sprede info ud!
Rød: Hvem bør deltage i univalgs møderne med
SCIENCErådet?
Casper: Da vi ikke har en UPF i bestyrelsen bliver det en
løbende beslutning om hvem der deltager.

8. Oasen /Sigrid
Nogle højere i hierarkiet end SCIENCE har besluttet at der hvor oasen ligger,
skal der bygges om. Allerede fra næste uge bliver arealet til bygget om. Der
har været manglende information og oasen har besluttet ikke at gå imod
beslutningen. De vil derimod flytte til jordhøjen ved nyttehaverne (mod
Åboulevarden). Det er lidt for sent at brokke sig, men skal man prøve
alligevel?
Et stort problem er at der er mulighed for at jorden fra jordhøjen er forurenet.
Vetner: Kan der ikke blive bygget en ny oase i det nye projekt?
Sigrid: Det lyder som om at det er besluttet at oasen ikke kan blive en del af
nybyggeriet. Det er særligt træls at beliggenheden for den nye oase skal
lægges så langt væk.
FN vil gerne støtte hvis oasen vil lave noget larm og skrive til “de voksne”.

9. Evt.



a. Næste møde: 28/4
Vi glæder os og håber at det kan blive fysisk.

b. Vetner for SUNDrådet: Der har været trivselssamtale. Har vi i
bestyrelsen hørt noget om at folk skriver i en hård tone over zoom?
Sigrid: I videnskabsteori kan tonen godt være lidt hård mellem JØ og
Natres. Det er nemmere at lave en ophedet diskussion over zoom.
Vetner: Det er heldigvis ikke slemt på de mindre uddannelser, men der
har været episoder på de større uddannelser på SUND, hvor tonen har
totalt upassende.


