
Bestyrelsesmøde i Foreningen af 

Naturressourcestuderende 

(9/12/20) 

Til stede: Casper, Johanne, Maria, Kristian, Sofie, Simon, 

Mathilde,  

Fraværende: Rød 

Øvrigt: Udvidet dialogforum (Nam, Stine, Sigrid, Schnack)  

Referent:  

 

Dagsorden:  

1. Administrationsaftale mellem FN og JA angående indmeldelser til FN 

(09.09.2019), v. Casper (se dokument i mappen “aftaler og kontrakter”) 

a. Indmeldelse sker direkte til FN, som videregiver oplysninger til JA 

b. Opkrævning af kontingent til FN sker hos JA, som afregner med FN  

c. Administration foretages vederlagsfrit, mod at JA kan deltage ved 

udvalgte FN-arrangementer, og må kontakte medlemmer af FN 3 

gange i løbet af deres studietid  

d. Aftalen kan opsiges med et kvartals varsel til udgangen af et 

kalenderår 

e. FN modtager kvartalsvis lister med opkrævede medlemskontingent  

f. FN oplyser om bankkontonummer ved afregning 

 FB’s model:  

- Stadig tæt samarbejde med JA 

- Eget MobilePay (kræver CVR-nummer), som medlemmer sender 

kontinget til én gang årligt ved indmelding.  

- Hvert år skal man indmeldes på ny  

- Forskel ift. FN’s model (markeret med gult) 

 

- Vedtaget at vi holder fast i vores nuværende aftale med JA 

2. Samarbejdsaftale mellem FN og JA, gælder fra 1. januar 2021 (se dokument 

i mappen “aftaler og kontrakter”) 

a. Formål: skabe tæt samarbejde mellem FN og JA, der gavner begges 

medlemmer 



b. Gensidige forpligtelser ift. kommunikation, fastholdelse af medlemmer, 

og understøttelse af kampganer  

c. Indmeldelse til FN og JA sker separat til respektive foreninger   

d. Årligt tilskud på 30.000 kr. fra JA til FN  

e. Minimum to årlige møder mellem Forpersonskabet i FN og 

administrationen i JA  

- Vedtaget at vi holder fast i vores nuværende aftale med JA 

3. Orientering om resultat for Univalg, og tak! v. Casper  

a. Resultat:  

i. SRKU´s spidskandidat Anders Mortensen blev valgt til 

bestyrelsen 

ii. SRKU vandt 18 ud af 19 pladser til de akademiske råd  

iii. Derudover pladser til studienævnene  

b. Tak! fra både SCIENCE-rådet og SRKU som har været meget glade 

for vores indsats, både før, men særligt i Univalgs-ugen.  

i. Tak til Nam og Vetner for god planlægning og eksekvering  

4. Evaluering af Univalgsugen 

a. Skriv lidt om Univalgsugen i FNalmanakken  

i. Vetner og Nam er primus motors på at skrive lidt i 

FNalmakannen  

ii. Nævn Univalg i rusbogen, så de nye studerende har hørt 

Univalg før de skal til at stemme  

5. Nyt fra interessegruppekontakten, v. Kristian  

a. vedtaget støtte til to ansøgninger (JIU og Planteavlsgruppen)  

b. Ideer til optimering af mailsystem (primus motor er Kristian, og Casper) 

c. Kristian vil i starten af blok 3 snakke med repræsentanter fra 

interessegrupperne  

6. RIKs og studiestartens fremtid, v. Nam  

a. Pilotprojekt som PLEN er med i, men ikke IFRO (surt for JØ) 

b. to oplæg/workshops med nogle udefra 

c. efterfølgende workshops og cases, som vi kender det   

7. FNs PR, v. Nam  

a. Takeover på Instagram (stor ros ift. FN´s julefrokost, det bliver 

bemærket af de studerende at vi er aktive på SoMe)  

8. Evt.  

a. Hovedbestyrelsesmøde i SCIENCE-rådet torsdag den 17. december kl. 

17-20 på Zoom (dagsorden, bilag, link, og info findes i vores mail)  

i. Kristian og Casper deltager  

 


