
Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende 13/9
Forventet varighed: 17.15 til 20.00

Tilstede: Casper. Amalie, Signe, Johanne, DD, Anton T., Anton
J., Halla, Vetner,

Fraværende: Sigrid, Rød, Otto, Nethe,

Referent: Thams

Dagsorden:

● 17.15: Velkomst og formalia, v. Casper
● Status på opgaver til GF, fælles

○ Booking af lokale: Vetner

Lokale booket og ædruvagter fundet ^^

○ Forplejning: Nethe og Johanne

Bliver bestilt tættere på GF, så vi har et mere præcist deltagerantal.

○ Reklame: Rød

Facebook begivenhed oprettet, og opdateret på hjemmeside. Dette vil blive

delt løbende.

○ Møde med revisorer: DD

Kommer senere.

○ Dirigent: Rød

Nice.

○ Finde referenter: Signe

Esben og kevin er fundet.



○ Stemmetællere: Findes på mødet.

Findes, to frivillige ved GF.

○ Regnskab: DD

Det stemmer, revisorer kigger det igennem senere.

Vi har lidt færre kontigenter, men det giver mening i forhold til frafald og

mindre årgange.

○ Stemme-procedure: Signe, Amalie, Nethe.

Stemmesedler designet til medlemmer og til ikke-medlemmer. skal printes i

karton. Det forskellige poster der kan stemmes til står på sedlen.

Til personvalg/kampvalg, laves på mindre valgsedler, kommer senere.

○ Gaver til dirigent og referenter: Johanne.

Det kommer, ingen alkohol (Esben drikker ikke).

● Ændringsforslag til vedtægter, v. …
○ Se bilag med vedtægtsændringsforslag.

forslag 1: yes

forslag 2: yes

forslag 3: yes

forslag 4: yes

forslag 5: yes

forslag 6: slettet

forslag 7: slettet

forslag 8: yes

forslag 9: yes

forslag 10: yes



forslag 11: yes

● Orientering om fusionen mellem JA, DM og DSL, v. Casper
○ Den 30. september 2022 (samme dag som vores GF), skal JA’s

repræsentantskab stemme om fusionen af JA, DM og DSL.
○ De tre fagforeninger har haft fælles sekretariat siden januar 2022.
○ Øget fokus på BIO (det faglige fællesskab mellem JA, DM, og DSL)
○ Der har været bøvl med opkrævning af kontingent. Det burde nu være løst.
○ Hvis I vil læse mere om fusionen, og hvad det (måske) kommer til at betyde,

kan I læse mere her: JA og samarbejdet med DM og DSL | JA
■ Sikkert nogle ting, som vores medlemmer skal vide

○ JA vil rigtig gerne komme ud til et bestyrelsesmøde, for at fortælle mere om
fusionen, hvis det kunne have interesse for den nye bestyrelse.

● Orientering om SRKU’s generalforsamling og om Studieliv 22, v. Casper
○ SRKU’s generalforsamling:

■ Lørdag den 8. oktober 2022.
■ Link til Facebook begivenhed: https://fb.me/e/1DgBfBLBc

● Husk tilmelding: tilmelding til GF22 (srku.dk)
■ FN har 7 fagrådsstemmer (kræver to personer at bære)
■ Alle fremmødte har 1 personlig stemme

● Hvis to møder op, har de tilsammen 9 stemmer
■ Bagefter, er der frivillig fejring: se ovenstående tilmelding

● Orientering om opgaver hen over sommeren, v. Casper/Amalie
○ Hjemmesiden

så fint.

● Beslutning om støtte til rundvisning på Skovvirke, v. Amalie
○ Se bilag

Tildelt.

● Planlægning af interesse-løb, fælles

28. oktober! wuhu. skal planlægges af FNIS.

Skriv til interessegrupperne

FN laver Facebook-begivenhed

https://www.ja.dk/om-ja/ja-og-samarbejdet-med-dm-og-dsl/
https://fb.me/e/1DgBfBLBc
https://www.srku.dk/tilmelding/gf22?fbclid=IwAR0kDwYPDS1Gz4ie4uRmkgDtU9rzocApLzIeu2h1r9JDi_5r5Twq2JgUE_E


Afholdes på plænen

● Opfølgende beslutning vedrørende retningslinjer for FN-puljen, v. Casper
○ Retningslinjer for FN pulje:

■ Alle ansøgere og deltagere som kan modtage støtte skal være medlem

af Foreningen af Naturressourcestuderende

■ Man kan søge op til 2 måned før eller op til 2 måned efter

arrangementet er afholdt.

■ Man kan søge 500 kr til sociale arrangementer og 750 kr. til

arrangementer med et fagligt indhold pr. FN-medlem.

■ Der kræves ikke at man opretter en begivenhed gennem FNs Facebook

■ Arrangementet må ikke være i samarbejde med en anden

interessegruppe

■ Der kan ikke søges om økonomisk støtte til alkohol

○ Skal på hjemmesiden

Der skal laves en ansøgningsblanket.

● Hvem fortsætter i bestyrelsen?

Forperson: Thams

Næstforperson:

PR ansvarlig:

Tutor kontakter: kæmpe kampvalg

FNIS forperson: Anton J

SUND:

Science:

Campus:

Interessegruppe: Nethe

menig:

UPF: Signe

Kasserer: Anton T /Tod



● Evt.
○ Giv kaffe som promo til GF? - Få flere medlemmer

■ vi står i Marmorhallen mandag til torsdag i den uge der er GF og deler
ting ud

■ Anton laver Excel-ark med vagter
■ Dem der melder sig på bestemmer selv hvad de vil dele ud
■ Signe laver QR-kode

○ Hyttetur for bestyrelsen!

Meningsmåling i vores FaceBook gruppe

Hvis ja, spørg FB om de vil lege med os.

Find tovholdere.


