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Bestyrelsesmøde i Foreningen af 
Naturressourcestuderende 24.04.2019 

Tilstede: 

Fraværende: 

Referent:  Mette  

Mødestart 18.00 mødeslut 20.00 senest  
 

 
• Godkendelse af dagsorden – Ja den er smuk <3  

 
• Velkommen og præsentation til Søren  

o Heeeeej Søren! Vi er mange der er glade for at se dig!  
Søren præsentere sig selv og der var navnerunde hvor folk lige sagde 
hvilken post de har.  
Søren glæder sig mest til bare at være sammen med resten af bestyrelsen 
(og gratis garderobe på a-vej) <3 – Kan vil gerne have FN længere ud, så 
derfor er han her.  

 
• UPF 

• Hvordan skal UPF-medlemmer repræsenteres på hjemmeside? (drøftelse, v. 
Asbjørn) 

• Asbjørn fortæller han har lavet et diagram over UPF, for at gøre det 
mere overskueligt for vores medlemmer at finde ud af hvad UPF er. 
Han spørger hvor meget der skal på hjemmesiden i forhold til UPF. 
Lige nu står der navn UPF medlemmerne, men skal der også 
uddannelse på. Caroline fremhæver det er vigtigt der i hvert fald står 
om, hvis nogle er nærformænd, da de har en vigtig rolle. Flere 
bestyrelses medlemmer, mener det er vigtigt at få studieretning på, så 
de studerende kan skrive direkte til et UPF medlem fra samme studie. 
I den forbindelse kunne det være smart også at få mails på. 
Der snakkede om, at der neden under diagrammet skal være en liste 
med fulde navn, kontakt oplysninger og studie. Det er der opbakning 
til  

• Cecilie fortæller der har været et opstarts møde, som gik mega fint. 
Der blev snakket om at det skal være mere transparent, og som et led 
i det vil der bliver op startet en postkasse som man kan henvende til til 
UPF i. Der blev snakket noget omkring at kunne inkludere engelsk 
talende studerende i UPF arbejdet, som det ser ud nu er hele arbejdet 
på engelsk. Men skulle FN går ind i den og gøre det mere attraktivt for 
de internationale for at være med. FN skal i hvert fald støtte op, hvis 
UPF er interesseret i det. Det bliver rigtig svært, da det administrativt 
giver en rigtig tung arbejdsbyrde. Der bliver snakket om at hvis de 
internationale studerende har svært ved at finde ud af UPF systemet, 
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så kan de henvende sig til postkassen. Mette fremhæver at vi ikke 
nødvendigvis skal komme med løsningen, men at vi skal presse på at 
de højere oppe skal finde en løsning 

• I forbindelse med studiestarten og KU valg, foreslår Cecilie ar arbejdet 
omkring det starter allerede i juni – Nina og Cecilie stikker hovederne 
sammen og vender tilbage til resten af bestyrelsen.  

  
 

• SCIENCErådet v/ Caroline 
• Udvidet Dialog Forum 

§ Det er en halvårlig ting hvor science ledelse mødes med alle de 
science studerende der har lyst. Der blev snakket omkring spot 
arrangementerne vedrørende at det skal have et andet navn der bliver 
bedre koblet sammen med studie service som er dem der afholder 
det. Så blev der snakket om bæredygtigheds festival i forbindelse med 
Frederiksberg kommune. Der blev præsenteret et oplæg, som dem i 
SCIENCErådet ikke synes ramte de studerende super godt, men det 
arbejdes der videre på. Caroline spørger om bestyrelsen har nogle 
ting der kan være med til festivalen i forbindelse med work shops eller 
andet. Rød nævner vigtigheden af at skal være rettet mod os som 
studerende. Søren nævner det giver en rigtig god mulighed for at vi 
studerende kan præsentere vores studier, så kendskabet til studierne 
bliver mere udbredte. Det er lige nu stadig på tegnebræts stadie og 
planen er det skal afholdes i september. 
Bring our own device eksamener – ITX eksamen men med egen 
computer, det er afprøvet og det virker vist meget fint. Der arbejdes 
videre med det.  
Erhvervs kandidat ordning – halvtid på studie hvis du har 28 relevante 
arbejd timer om ugen ved siden af. Er endnu ikke relevant for vores 
studier, men der bliver arbejdet med projektet.  

•  Møde 
§ Der blev afhold påskemøde, hvor der bl.a. blev snakket om 

hjemstavnslokaler. Der kom en liste med hjemstavnslokaler, som vi 
skal sikre stemmer overens med vores hjemstavnslokaler. Samt at de 
overholder reglerne for hjemstavnslokaler.  

• Studenter Service 
§ De nye lokaler indgives til september – de bliver vist nok til at være på 

biblioteket. Der kommer til at være udvidet telefontider, men færre 
personlige tider. Der vil komme flere og bedre online service, da de 
kan se der er efterspørgsel efter det. Caroline har slået op en afprøve 
dag og opfodre til at man deltager eller spreder ordet. Der vil også 
blive indført akutaftaler.  

• Specialetider 
§ Det er endt sådan, at der en aftale om 30points specialer så de nu er 

4mdr og ikke 6. der er den krølle på at man ikke må være i gang med 
et kursus når man starter på specialet, hvilket var problematikken før. 
Der ligger ikke nogle aftaler om 45point og 60points speciale endnu.  

• Dialog Forum 
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§ Hvis i har noget der skal med til science ledelse, må i meget gerne 
sige til. Så tages det med til dialog forum.  

• Evalueringer (Kursus og eksamen) 
§ Evalueringerne er ikke gode nok som de er lige nu, her tænkes der 

ikke på besvarelserne men udformningen af evalueringerne. Der 
bliver nævnt vi har snakket om det før og der henvises til et tidligere 
referat. Men hvis folk har noget nyt, vil Caroline meget gerne vide det.  

• Suppleant 
§ Caroline vil gerne have en suppleant, så FN er repræsenteret selv om 

hun er forhindret i at deltage.  
 

• Merch v/ Rød 
• Der har været eksamen og ferie, så det har været lidt stillestående – helt fint.  

Rød smider nogle datoer op på Facebook for fællesbillede, så kan folk 
stemme. Der er intet nyt for trøjer.  

• Jesus har kigget på bordtennis bolde med logo – 12stk koster 7pund plus 
forsendelse. Der for dyr og de forsvinder.  

• Jesus har også kigget på roll ups 2m*80cm til 700kr – Bestil, bestil, bestil! 
Der bliver lavet et design forslag der bliver lagt op på Facebook 

• Cecilie foreslår drikkedunke med logo og kort over campus – der bliver 
nævnt at IDA, L&S og JA har drikke dunke, så det vil vi ikke. Men smart at 
have noget med kort over campus på.  

• Badges til FN – Det skal laves, Jesus finder ud af at låne maskinen.  
• Klistermærker bestilles ASAP – Rød står for dem.  

 
• Hjemstavnslokale v/ Jesus 

o D. 3 maj for de hjemstavnslokale, skal vi give velkomst gave? Det forslår at 
der gives elkedler, med klistermærker på. Alle synes det er fint. Der sendes 
en forsinket gave til husdyr/AS – Nina kigger på elkedler inde for prisrammen 
300-400kr   

o Rød har snakket lidt med FB i forhold til hvilke møbler der er i lokalet i 
forvejen – der er ikke nogen, men hvor vi dem fra? Hvem gør noget? Rød 
hiver lige fast i Josephine og FB.  

 
• FNIS v/ Johnny 

• Maj-fest er d. 3 maj som bliver holdt i forbindelse med BIIS Ølympiade. Der 
bliver lånt grill og fadølsanlæg fra AVF. Johnny er på pletten. Der bliver 
nævnt at det kunne være fedt hvis nogle fra bestyrelsen for at vise fanen. 
Søren foreslår at Johnny snakker med BIIS for at kordinere PR.  
 

• Studenterrådet v/ Caroline 
• Stads er overordnet selvbetjening – der skal nyt system, så det hele bliver 

langt mere funktionelt. Det har ministeriet bestemt og der skal køres ud på 
alle universitetet. Det kommer til at hedde Kopernikus da det nu bliver den 
studerende der kommer i centrum) 

• Strategimøde d. 4. maj – Hvad skal fremtidens studenterråd være, hvad skal 
det kunne. Det er åbent for alle og Caroline opfodre folk til at deltage.  
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• FN’s Jubilæum v/ Jesus og Mette 
• Studieåret 19/20 er året for FN’s 15års jubilæum, Formandskabet indstiller til 

at vi allerede nu lavet lidt forarbejde for at lette byrden for den nye 
bestyrelse. Specielt hvis vi gerne vil have underholdning udefra. Mette og 
Jesus har snakket om at det kunne være sjovt at invitere Jan Gintberg, da 
han er alumne og at det kunne være noget med særpris for medlemmer og 
en anden pris for resten af campus studerende.  

• Søren foreslår man reklamere til GF, men at selve fejringen er ligger på en 
anden dato. Nina siger pizza og pange, Jesus siger kage og cava.  

• Stine foreslår det skal være et eksklusivt arrangement kun for FN 
medlemmer.  

• Jesus siger at hvis vi for det kæmpe show på benene skal det være så tæt 
på gratis for medlemmer og dyrt for ikke medlemmer. 

• Arbejdsgruppe: Mette, Jesus, Søren og Caroline  
 
   

• Rejselegat 
• Foreslået frist er d. 24 maj.  

• Der er kommet en forespørgsel på om det er muligt at søge 
rejselegatet, hvis man ikke længere studere, men var studerende og 
medlem den gang udgiften/rejsen fandt sted. Hvad synes 
bestyrelsen? Så længe hun har været afsted inden for det eneste år, 
så er det fint.  
Mette laver PR mm. vedrørende rejselegat.  

 
• Mette kan ikke komme til næste møde, men vil gerne have hjælp til at 

læse ansøgningerne igennem så de kan behandles på næste møde. 
Måske søren kunne være interesseret i at hjælpe? Ja det kunne han 
godt!  
 

• Økonom v/ Stine 
o Der har været revisions møde, så regnskabet er godkendt foreløbigt og det 

ser fint ud. Stine påpeger dog at selv om vi gerne vil bruge flere penge, skal 
det give mening i forhold til vores medlemmer, da det reelt er deres penge.  

 
• Workshop v/ Jesus 

o D. 18 maj i samarbejde med FB (og andre faglige foreninger)  – Det bliver 
noget erfarings udveksling og med nogle oplæg ude fra. Skriv det i 
kalenderen, kom og hyg! Der er søgt 5000kr hos JA så der burde være 
penge nok. Jesus snakker lige sammen med Nanna.  
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• Rustur v/ Jesus 
o Der er intet nyt for toppen, men alle turene har været på prærus og haft det 

sjovt. Meeeeen der er lidt knas med hytterne til rusturen i forhold til at vi 
gerne vil have mere tid, det skal ruskontakterne til møde med PLEN/IFRO. 
Der er snakket om at holde markedspladsen med de andre studiers rusture.  

o Vi hører meget mere når namnam kommer til næste gang.  
 

• Hvem laver mad til næste møde (d. 29 maj) – Jesus, Johnny og Caroline 
 

• Evt.  
 

o Tur the bauhuse i forhold til opgradering af kontoret 
o D. 17 maj invitere Jesus til fest <3 <3 <3 <3 
o Der står en masse skrald og pant på kontoret, er der nogle der kan tage det 

med? Der gør Rød og Mette 
o I forhold til kandidat spørgeskemaet, så skal der lige samles op. Jesus 

snakker med Namnam omkring studiestarten 
 

 
 
 
 


