Foreningen af Naturressourcestuderende – Naturstud.com – Naturstud@gmail.com

Bestyrelsesmøde i Foreningen af
naturressourcestuderende 22.11.2018
Tilstede: Nina, Cecilie, Oscar, Caroline, Asbjørn, Stine, Rasmus,
Jonathan og Camilla Rød
Gæster: Mette Rybak (SRKU), Ida Jensen (SRKU), Ole Ulloriaq
(CASH), Gaia og Sigrid (FN’s Nyt).
Fraværende: Mette og Josephine
Referent: Helena
Godkendelse af dagsorden:
1. SRKU v/ SRKU
Hvad er studenterrådet?
Studenterrådet (SRKU) er paraplyen der har faglige foreninger på fagniveau, så er der
SUND- og SCIENCEråd på fakultetsniveau og SRKU der skal favne det hele. Samarbejder
med rektoratet. De kan give os mulighed for samtaler med deres to fuldtidsansatte: leder
og konsultationsassistent. Kan trække på erfaring og uddannelse: hvordan arbejder man
frivilligt, gerne vil ændre på noget, hvordan gribes dette an osv.
Studentermedjælper: ADHOC der hjælper til med alt praktisk.
Forsøger at invitere fagråd og fagforeninger ind til at holde oplæg der er relevante.
Forretningsudvalg består af studerende fra råd og fakultetsniveau.
Bestyrelsesmøder er altid åbne, så er man ikke med i bestyrelsen, kan man altid deltage.
Vi kan søge penge hos SRKU.
Hvad kan SRKU give os? (Udpluk fra powerpoint præsentation).
Hjælp til hvordan man f.eks. kan løse problemer, eller hvordan vi opretholder
studenterforeningen (hvorfor er vi medlem af FN, hvor er gejsten? Få vendt sit fagråd om.
Det er vigtigt at stille spørgsmål om det vi går og laver, er udført på bedst mulige måde?
Kan vi optimere? Hvad og hvordan kan vi gøre det bedre.
Ry nævner at typisk holder man meget orienterende møder (opretholder blot) og det kan
fjerne gejsten lidt. I stedet for blot at høre hvad der foregik til sidste møde med f.eks.
SCIENCErådet, så skal vi sørge for at give midler og redskaber med til repræsentanten til
kommende møder, så vores budskaber og visioner kan komme ud og træde i kraft.
Vælger et stort emne der bliver diskuteret til et bestyrelsesmøde, hvor man vælger et nyt
emne til næste møde osv. For at få vendt og diskuteret ting, som man tit kan glemme.
Debattemaer/handlingspunkter.
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4 trin til forandring:
1) Identificer problemet
2) Fastsæt målet
3) Læg planen
4) Kom i gang med at handle!
Sørge for at få en bedre kommunikation mellem studenterforeninger, studienævn og SRKU.
Brug hinanden til f.eks. at få ændret en ting som at pensumlister skal sendes ud i bedre tid.
Hvis vi f.eks. gerne vil nedsætte stressniveauet hos de studerende, som vi har lagt mærke til
at der er, kan vi høre SRKU om de har gode råd, som så kan fortælle os at ude på SUND har
de et pusterum, som SRKU kan give os redskaber til at gå startet op ude hos os.
Ida ligger vægt på at vi skal være opmærksomme på at orientering til møder skal holdes på
et minimum, da det hurtigt kan gå over i at alle bare fortæller hvad de har snakket om og
hvem der sagde hvad osv. Lav evt. bilag og hold det mere skriftligt, så de vigtige emner kan
blive taget op til diskussion til bestyrelsesmøderne.
Ry snakker om at vi skal udveksle erfaringer med hinanden mellem studenterfaglige
foreninger, fagråd osv.
Ry foreslår at fordi der har været et skifte i bestyrelser over de seneste par år, kan de
forskellige faglige foreningers bestyrelser på f.eks. SCIENCE mødes og dele erfaringer og
hvordan de kører bestyrelserne hver især. Det blev afholdt for nogle år siden, derfor kunne
det måske være godt.
2. CASH v/ Ole
CASH vil gerne skabe bedre sammenhold på BSc uddannelsen Husdyrvidenskab og Kandidat
uddannelsen Animal Science og har skaffet et hjemstavnslokale, så alle studerende kan få
et fællessted at hænge ud, studere og generelt mødes og få et fællesskab, da der hidtil har
været en stor opdeling mellem de to uddannelser, da de er forankret på hvert sit fakultet
BSc på SCIENCE og Kandidaten på SUND.
Hjemstavnslokalet har sofaer, borde og køleskab, men bruges ikke rigtigt da der har været
manglende opmærksomhed omkring lokalet.
CASH har ikke haft en særlig god start, der har været miskommunikation mellem CASH og
FN i form af videreformidling af CASH’s opstart. Ole mener at nogle i FN har haft en meget
stærk holdning til oprettelsen af CASH og det har medført at Ole ikke længere har lyst til at
lægge tid til det.
CASH stopper derfor med deres arbejde og nedlægges.
Husdyrbrugsgruppen har overtaget hjemstavnslokalet og vil varetage kommunikationen
mellem de to uddannelser. Overdragelsen af projektet og hjemstavnslokalet fra CASH til
Husdyrbrugsgruppen er først sket nu, da CASH nedlægges, men har oprindeligt ikke være
tænkt til Husdyrbrugsgruppen, da Veterinærmedicinstuderende også er en del af
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Husdyrbrugsgruppen.
Fremtidsplanen er at Husdyrbrugsgruppen skal gøre alle BSc og K studerende
opmærksomme på at lokalet eksisterer og de kan bruge det.
Fagkyndige råd: Hvad sker der i studienævnet
Bedre overgang mellem BSc og K. Det skal være sådan at der er en rød tråd mellem begge
uddannelser og kigge på kursusbeskrivelser, så man som BSc er udrustet til K og ikke vil
mangle viden til visse kurser. Fagkyndige råd er en ”lappeløsning”.
Undervisere og tilsvarende antal studerende indenfor Husdyrvidenskabeligt felt.
Er man valgt ind i studienævn som BSc og K er man automatisk med i det fagkyndige råd,
har tidligere været hensigten. Nu er der ikke nogen der skal vælges ind i de fagkyndige råd,
men medlemmer fra studienævnet skal vide, at de skal dukke op til møder i det fagkyndige
råd. (Kun relevant for fagkyndigt råd for Husdyrvidenskab og Animal Science og IVHstudienævnet).
Ole er pt den eneste i studienævnet der har stemmeret, da de andre studerende ikke har tid
til at deltage og/eller er i udlandet. Ole meddeler at han kommer til at sidde med igen
næste år sammen med Mette (næstformand i FN).
FN og Ole aftaler at FN sender mails ud til de studerende om studienævnet og deltagelsen
til møder i det fagkyndige råd (der er tre årlige møder).
3. FN’s Nyt v/ Gaia
Gaia har medbragt Sigrid som begge er førsteårs Naturressourcestuderende.
Gaia sidder som tovholder for FN’s Nyt for første gang. FN’s Nyt er det eneste blad/magasin
ude på Frb. Campus på SCIENCE delen.
Gaias tanker er at der skal ske nogle ændringer. Hun mener at FN’s Nyt indtil videre har
været for orienterende og dermed ikke rammer de studerendes interesser nok. Gaia vil ligge
vægt på at FN’s Nyt bliver mere informerende og har nye indlæg, som ikke kun er
beretninger fra bestyrelsen og interessegrupper.
Gaia spørger bestyrelsen hvad vi kunne tænke os at FN’s Nyt skal indeholde?
Bestyrelsen er kommet med følgende forslag:
- Beholde FN’s Formands beretning, men skråt Bestyrelsen siden sidst.
- Reklame for kommende begivenheder i stedet for at orientere om afholdte
begivenheder.
- Huske de små foreninger rundt omkring såsom Smedierevyen, LIFE koret mm. som
sikkert gerne vil lave skriv og fortælle hvem de er.
- Beholde Side 9 Biotekkeren!
- Der må godt komme nyt design, så bliver mere moderne og lækkert.
- Overvejelser om at trykke bladet i fysisk form igen. Evt. lidt a la Roskilde Festival med
deres avis, hvor der står noget i stil af ”Giv den videre til en ven”.
- Der bliver foreslået at oprette en e-mail liste som medlemmerne kan skrive sig ind på,
så man kan modtage bladet via. e-mail.
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-

Forslag til at FN’s nye logo skal promoveres i FN’s Nyt.

Gaia ønsker at ændre navnet tilbage til FNAT, men Caroline nævner at vi dermed skal
ændre det i vores vedtægter, som først kan ændres ved næste General Forsamling.
Gaia nævner at hun har haft svært ved at rekruttere til redaktionen og pt. er de kun Gaia og
Sigrid.
Stine nævner at der er et budget under FN’s PR, hvor der er sat penge af til bl.a. FN’s Nyt.
Der kan evt. inviteres til et infomøde med kaffe og snacks, som FN betaler for.
Nina nævner at man kunne skaffe en workshop med en eller anden fagkyndig, der kan lære
folk at skrive og om journalistik, så folk kan få en mulighed for at skrive noget på CV’et,
måske udforske en interesse indenfor skrivning mm. Det kan ramme en anden gruppe. JA vil
sikkert gerne arrangere denne workshop.
Gaia aftaler med bestyrelsen at vi altid gerne vil hjælpe, både med promovering og hvis der
er andet hun er i tvivl om.
4. Er vi en reklamesøjle? v/ Rasmus
Dette punkt blev rykket op foran ”Opsamling på Rustur og PLEN v/ Helena”, som nu er
punkt 5.
Rasmus er glad for at der er gang i vores mail, facebook gruppe og hjemmeside. Dog er det
primært institutter, grupper m.fl. der vil have os til at dele noget for dem. Spørgsmålet går
på om vi er blevet en reklamesøjle der bare helt robotagtigt er en sluse der sender ting og
info ud for andre. Skal vi have et filter? Vi skal have noget integritet! Det vil også nedsætte
mængden af notifikationer for os selv.
Der foreslås at sætte et hold, der har til opgave at selektere i disse events, info osv. så vi
kan videregive vigtig info til rigtige: Rød, Mette og Rasmus.
Cecilie ligger vægt på tre ting:
1) At der skal være en pressemeddelelse der medfølger, så vi ikke skal bruge tid på at dele
og skrive meddelelsen for dem!
2) Der skal være struktur for hvordan hvilke ting skal deles på bestemte måder.
3) Der bør være noget fast på vores hjemmeside som hedder ”Reklame” / ”Relevante
events” eller lign. Skal folk selv kunne smide det op? Mindsker arbejde for os. Er det for
teknisk, mener hun at punkt 2) bør gælde, så vi har en overordnet struktur for, hvordan vi
håndterer deling af info.
5. Opsamling på Rustur og PLEN v/ Helena
Kæmpe underskud fra rusture på 16.000kr.
Der blev vedtaget på et møde med kasserer, formænd fra FN/FB og institutterne PLEN/IFRO
(VILUer), at vi deler beløbet mellem foreninger og institutter. Der er penge til overs.
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Fremover skal der tages højde for, om det er ok, at vi som forening betaler, når det er
instituttets budget, der er skredet.
Der har før i tiden ikke været klare aftaler for, hvem der står for al økonomien på rusturene.
Ny snak med PLEN/IFRO om nye punkter til Samarbejdsaftalen, hvor der kommer
økonomiansvarlige på alle tre ture.
Der bliver fundet en løsning af ruskontakter samt institutter om fremtidig studiestart, heraf
ved en optimeret Samarbejdsaftale.
6. Rejselegater v/ Mette
Udskydes til næste møde.
7. Opsamlings på arbejdsgrupper
a. Uni valg: Oscar, Cecilie, Camilla, Helena og Rasmus
Cecilie foreslår en timeline for hvornår hvilke events sker ift. UNI-valg. Vi skal handle
NU, da det begynder om et par dage.
Arbejdsgruppen har i samarbejde med de andre foreningers UNI-valgs engagerede,
planlagt UNI-valgs Café på A-vej d.29/11, samt frokostpause infoboder d.27/11 og
29/11.
Der er yderligere oprettet en konkurrence, som studerende kan deltage i, hvis de har
stemt til UNI-valget. Der er præmier på spil.
SRKU samarbejder med foreningerne og giver økonomisk støtte til
arrangementerne. SRKU afholder selv arrangementer for at højne stemmeprocenten
og gøre KU opmærksomme på UNI-valget. Phone-bank d.28/11 på SRKUs kontor,
samt Fejring af UNI-valg med æbleskiver og glögg d.5/12 samme sted.
b. Økonomisk støtte (retningslinjer): Stine, Nina og Mette
Nina nævner at hun ofte modtager halvnussede ansøgninger og opfordrer til at vi
får helt klare regler og retningslinjer for hvordan man ansøger og lever det ikke op
til kravene, bliver den afvist og så kan de søge igen, hvis de stadigvæk ønsker støtte.
Støtten er foreslået at blive sat op til 750 kr. pr. medlem, da det skal kunne favne de
store ture og arrangementer, MEN at der netop skal sættes regler og krav op, så
man f.eks. ikke kan gå på fin restaurant fordi det faglige ikke blev så dyrt, som
forventet og dermed ved at man kan søge om fuld støtte og da bruge penge på
sociale ting, bare fordi de jo kan søge om 500 kr. (læs: nuværende regler).
c. Kursus evaluering: Rasmus, Caroline og Helena
Rasmus ønsker at få procenttal på evaluering! Ønsker at lave lidt promovering af
”Kan vi øge stemmeprocenten til næste blok?”.
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Cecilie nævner at hun fik info om studienævnet to dage før og at FB’ere ikke fik
besked, men blot hørte om det via andre. Hun undrer sig over hvorfor de har fået
det at vide så sent?
Caroline nævner at man først er valgt ind fra januar/februar, dvs. 2-3 måneder efter
vores generalforsamling. Dermed opfordrer hun til at Cecilie lige gør UVU
formanden for PLEN opmærksom på at de nye først træder i kraft i det nye år.
d. Nyt Logo: Camilla, Mette og Rasmus
Camilla har aftalt med kantinen at vi får sponsoreret kaffekort som præmie til vores
nye logo konkurrence. Der skal laves PR for konkurrencen.
Der foreslås følgende:
o Der foreslås en form for udvælgelse/censurering af indsendte forslag.
o Vi skal inkludere gamle logo i konkurrencen, så de også kan stemme om at
beholde logoet.
o Bestyrelsen får indsendt alle bud, bestyrelsen udvælger de bedste og sender dem
ud til medlemmerne, som da kan stemme om vinderen (flest likes).
o Det skal være helt op til vores medlemmer, og at vi skal uploade alle bud, så alle
får lige mulighed for at blive vinder.
o Vi i bestyrelsen skal udvælge en gruppe af gode bud, hvis vi får vildt mange bud,
men får vi f.eks. kun 2 bliver de begge uploadet til valget. Derudover vil Nina
have at arbejdsgruppen indkalder til udvælgelse/”se alle bud” dag for
bestyrelsen.
e. Valg aften: Oscar, Jonathan, Helena, Cecilie og Asbjørn
Oscar pointerer at vi måske ikke skal lave en Valg Aften hvor man kan sidde i et
auditorie og se valgkampen. MEN Oscar mener at vi stadigvæk skal lave noget
under valget, evt. invitere politikere ud, lave nogle debatmøder, lave konkurrencer
eller lign.
Evt. Samarbejde med SRKU.
Bestyrelsen ændrer arbejdsgruppenavnet til: ”Folketingsvalg gruppen”.
Rasmus foreslår at lave noget promo allerede nu i form at en sjov konkurrence om
”Gæt hvornår valget starter” og vind en kop kaff’.

Side 6 af 8

Foreningen af Naturressourcestuderende – Naturstud.com – Naturstud@gmail.com

8. Uni-valg v/ Helena
Er taget under punkt 7.a.
9. Interessegrupper økonomiskstøtte v/ Nina
Planteavlsgruppen har ansøgt om støtte, men der står 600 kr. på for Fadøl, dvs. alkohol
som vi IKKE støtter. Alle deltagere er medlemmer og har ansøgt om 7.403,30 kr. (fratrukket
de 600 kr. for Fadbamser). Bestyrelsen støtter.
JiU søger om 2217 kr. til 9 medlemmer. 246,3 kr. pr. medlem. Til FLOR. Bestyrelsen støtter
med fuldt ansøgt beløb.
JiU ansøger om 900 kr. for deltagergebyr for 6 deltagere til Wilhjelm Konferrence.
Bestyrelsen støtter med fuldt ansøgt beløb.
Husdyrbrugsgruppen ansøger om støtte til Irlandsturen, som vi vedtog at støtte ved sidste
møde, hvor de havde lovet medlemsnr. For 8 medlemmer af FN, men er endt med kun at
have 7 og dermed støtter vi kun for 7 personer og ikke 8, dermed støtter bestyrelsen ikke
med fuldt ansøgt beløb, da bestyrelsen vedtager at det er spild af tid at bede dem om at
sende en ny ansøgning med nyt beløb, Nina fratrækker blot beløb for den manglende 8
person.
a. Julebanko – Husdyrbrugsgruppen
Husdyrbrugsgruppen ønsker en præmie til deres julebanko, og har givet os frit spil til
at vælge præmie. Nina mener at de må sende os en ansøgning og søge støtte til en
præmie de selv kan gå ud og finde. Bestyrelsen er enige.
10. Åbent kontor v/ Ramus
Rasmus vil høre hvorfor vi holder Åbent Kontor, når der ikke dukker folk op. Han påpeger at
FB holdt Toast og besøg Bestyrelsen imens, hvor der var mange FB-medlemmer der deltog.
Derfor foreslår Rasmus og Cecilie at vi laver følgende events til vores kommende Åbne
Kontorer eller bare spontane events. Evt. bruge Mødelokale 1.
Åbent Kontor bliver lavet om til at der ikke kun sidder 2-3 personer, men at der sættes
ansvarlige for de enkelte dage af 2-3 personer, hvor resten af Bestyrelsen dukker op hvis de
kan, hver gang der er Åbent Kontor.
a. Glögg og æbleskiver
”Julekontor” i frokostpausen.
Dato: tirsdag d.18/12 kl.12-13 i Mødelokale 1.
Stine laver begivenheden på facebook, annonceres efter UNI-valgs ugen og Rasmus
laver svedigt coverbillede.
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b. Fastelavnsboller
Åbent kontor i blok 3.
11. Bestyrelsesbillede v/ Camilla
Camilla skriver ud når vi skal gøre os klar til at få taget bestyrelsesbilleder.
Vi skal have FN poloer på til SOME. Det skal gøres inden jul. Vi gør det d.18/12.
12. Evt.
VMF galla v/ Helena
Helena vil rigtig gerne deltage til VMF galla med den ene plads FN har fået tildelt.
Bestyrelsen vedtager at Helena får pladsen.
FFFFest v/ Helena
De Fem Faglige Foreningers Fest (FFFFest) er i gang med at blive planlagt og der er
personer med fra hver bestyrelse. Der planlægges at festen afholdes tidligere, så
bestyrelserne lærer hinanden at kende noget før. Mere info følger efter yderligere
planlægning i planlægningsgruppen.
Der foreslås en Hyttetur for alle fem foreninger, som er faglig og social – evt. workshop.
SRKU lavede sidste år fyraftensmøder, søge oplægsholder, Dansk Studerendes Fællesråd
mm.
Stine
Efterrus hytteleje er noget vi støtter, men den ene efterrus KUla har været sent ude og har
brugt 12.000 kr. på hytteleje. Stine havde aftalt med en af vejlederne at de havde maks.
10.000 kr. til budget. Derfor beslutter bestyrelsen at der støttes med 10.000 kr. og ikke
12.000 kr.
Nina
Nina vil gerne foreslå at vi giver Heidi (tidligere UPF formand) en gave, som tak for det
arbejde og den tid hun har lagt i at være en hjælpende hånd (uden at sidde i Bestyrelsen).
Bestyrelsen vedtager at vi giver en flaske vin eller lign. til Heidi.
13. 03.01.10 - Hvem laver mad næste gang?
Caroline
Nina
Cecilie
Stine
14. FORSLAG TIL NÆSTE MÅDE:
- Rusturstruktur
- Mødestruktur
- Relevans for FNIS Formand ift. deltagelse til samtlige bestyrelsesmøder
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