
Bestyrelsesmøde i Foreningen af Naturressourcestuderende den 10-10-2022

Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende, [ 7/3- 2023]
Mødets varighed: 17:15 - 20:00

Tilstede: Nethe, Signe, Anton, Johanne, Tod, Tambour, Kat, Camilla?

Fraværende: Thams, Mønsted, Otto, Julia, Chloe

Referent: Nethe

Dagsorden:

● 17:15 Velkomst og formalia, v. Thams
○ Kort gennemgang af resten af dagsordenen.

● 17:20 renoveringsweekend/mødekultur v. Thams
○ Renoverings weekend gik godt, og er overstået. Nogle enkelte

småting mangler
○ Mødekultur. Det er god mødekultur til møderne, men der har

været manglende tilbagemelding hvis folk ikke har kunne deltage.
Husk at deltage i det sociale også

○ Renoverings weekend er fint det er nogles valg, ikke alle skal
støtte op. Men stadig tilbagemeld hvis du ikke kommer.

○ Skrives i chatten for at række ud til den som ikke kommer.
● 17:25 status fra bestyrelsen:

○ Sciencerådsrepræsentant:
■ Mangler en sciencepuljerepræsentant
■ Ny og forbedret hjemmeside
■ Carlsberg-aftale - rabatter gennem sciencerådet
■ Et årige kandidater - Hr. Mortensen har skrevet et indlæg i

politiken
○ FNIS:

■ Godt medlemskab i FNIS
■ Påskefrokost med BISS
■ Godt støtte til ædruvagter
■ Tour de Fredagsbar i gang 28-april, hvor A-vej er lukket
■ Det er svært at få folk til at deltage

● PT: poster på FN, og deler events
○ Interessegruppe kontakt:

■ Økonomigruppen og MØF sender snart ansøgninger
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■ Vi har fået en ny interessegruppe - Sankegruppen, som har
været på tur - venter på tilbagemeldning

■ Oasen er igang med at rykke på sig igen
○ Andre?

■ Hvis opslag ikke er kommet op på Frederiksberg Campus -
hvis fat i Tambour. Hun får ikke altid notifikationer.

■ Studiestart: Der er styr på tutorer, mangler en hoved tutor.
Science uddannelsesdag, uddannelsesdagene i år bliver et
firma udefra, mere relevant for studiestarten. Der kommer
ordentlig psykisk førstehjælp i år. Madhold er ukendt.
Merged immatrikulation og KUA-dag måske den 25 august.
Efter frue plads - fest på KUA eller Nørre Campus. Måske
også fortovscafé

● 17:40 CPH:DOX v. Thams

Vi har modtaget en henvendelse fra CPH:DOX (15-26 marts) der
spørger om vi (os og de vores medstuderende) er interesserede i
20% rabat på billetter til fremvisning af filmene Deep Rising,
Green city life og The color of ice Vi ville blot skulle dele det via
vores kanaler. *ikke kun for vores medlemmer.

- Vi er med hvis det bare er en rabatkode vi kan dele med
alle. Henvis dem til nedenstående filmklub.

- Vi har en filmklub på campus, måske de kunne være
interesseret i dette. The environment and development
movie club

- Følger op med PR
● 17:50 behandling af ansøgninger FN puljen.

○ MØF 21’ jyllandstur v. Thams

Find ansøgning i mappen for mødet.

Turen er ikke afholdt, de søger på forskud. Det betyder:

- Mangler kvitteringer/kendt slutbeløb
- Mangler deltagerantal
- Mangler medlemsnumre

Ansøgningen bliver afvist, da der mangler informationer. Vi svarer tilbage at vi
ikke kan garantere et beløb, men at vi er positive for at støtte turen.
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https://cphdox.dk/da/film/deep-rising-da/
https://cphdox.dk/da/film/green-city-life/
https://cphdox.dk/da/film/the-pavillion-the-color-of-ice-da/
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○ MØF jølefrokost v. Tod

Ansøgning i mappen.
De får pengene, det fulde beløb 10.480,-

● 18:10 Kage!

● 18:50 evalueringscaféer, skal de laves om?
○ Sidste møde startede en diskussion omkring hvorvidt vi skulle

lave evalueringecaféerne om allerede nu, eller om det skulle
vente til næste bestyrelse. hvis de skal laves om skal der
besluttes nogle ting;

- Hvilken dag (holder vi dem for sent i perioden)?
- hvilket tidsrum?
- evt. andet?
- Der er booket lokaler allerede
- Pointen for dagen er at få folk til at evaluere deres

kursus
- Der kunne være bedre med at gøre det i frokost

pausen, hvor vi uddeler toast
- Der er ingen der kommer og tjekker om vi er i lokalet,

vi snakker om bare ikke at være i lokalet
- Husk at reklamere andre steder end på

hjemmesiden, og ændre dagen
- Tod prøver om marmor i frokostpausen har bedre

held
●
● 19:10 budget v. Tod

○ Vi har stadig mange penge at give ud
○ Ikke noget at være bekymret for ved FN-puljen og

intressegrupperne
○ Intressegrupperne har 70.000 tilbage
○ rejselegat: vi bruge ca halvdelen sidst
○ FN-puljen: ca 65.000 tilbage
○ PR er ved at være brugt
○ Vi kommer til at gå i minus i år

● 19:20 salg af aktier v. Tod
○ vi skal have flere penge ud af vores aktier
○ Husk at FNIS kun skal have 25.000 næste år
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○ Hvis aktier skal sælges akut behøves det ikke være på et møde.
Det kan godt være på facebook/ møde

○ Det sælges 60.000 af vores aktier, vi forventer der kommer en del
større ansøgninger fra interessegruppe.

● 19:30 sustainary v. Tod
○ Sustainary camp. Ideen er at det er 3 dage man kan melde sig til i

grupper. Virksomheder kommer ud og laver cases, hvor der først
har været noget information/ undervisning

○ De vil gerne prøve det af, så det er fint det bare er for os/
Frederiksberg campus/ SCIENCE alt efter hvad det bringer

○ Prodekan for innovation for science, måske kontakt dem
○ Det bliver den 9-11 maj
○ Tambour og Tod er tovholdere for det.

● 19:40 Evt.
○ SRKU fællesspisning 9/3 kl. 12-13 (gratis frokost)

(samt andre fede arrangementer i SRKU, oversigt findes i
mappen).

- Der er også cocktail og quizz
- Det er hyggeligt
- Se flere datoer i mappen

○ Toast - kom og mød din bestyrrelse
■ Vi afholder det tirsdag den 14

● Tod, kat, Tambour og Nethe kan slæbe
● Johanne og Anton hjælper med at dele ud
● Vi deler halve toasts ud, for de 1 årige kandidater
● Onsdag, dagen efter er der aktion
● Signe laver plakater
● Husk roll up

○ Status nøgler?
■ Vi ved intet.
■ Der skal skrives til Sciencerådet at vi mangler nøgler
■ Tod skriver til SCIENCErådet om 4 nøgler vi mangler til

kontoret, samt kælder nøgle til rusture
● Camilla, Kamilla, Tambour og Cloé

○ Udmeldning
■ Det står på hjemmesiden

○ trøjer
■ Vi har fået trøjer
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https://facebook.com/events/s/1-f%C3%A6lles-frokost-i-studenterra/716806046581772/

