
Bestyrelsesmøde i Foreningen af 

Naturressourcestuderende 18.02.2020 

  

Tilstedeværende:  

  

Fraværende: Stine  

  

Referent: Mette 

  

Godkendelse af dagsorden: 

1. Forpersonsmøde v/Rød 

 

2. Interessegrupper v/Matilde 

 

3. FFFfest/FFFavej v/Rød 

 

4. Jubilæum v/Mette 

 

5. Scienceråd v/Sigrid 

 

6. Scienceråd v/Rød 

a. Piratfest 

b. Fagforeningsstøtte 

7. Printerkort v/Stine  

Det er ikke muligt for os at få et printerkort, men jeg har (sammen med Rød bl.a.) 

været til studiestartsmøde og vi fik godkendelse på at de som arbejder på KU har 

institutternes tilladelse til at bruge deres gratis print til ting der ikke er 

arbejdsrelateret. Altså må de der har, godt bruge gratis print til både FN-arbejde og 



ting i forhold til studiestarten. (Dvs. vi gør som vi plejer og udnytter de stakkels gratis-

print-mennesker vi kender)  

8. Galla v/Stine 

Det kunne være skønt at se så mange som muligt fra FN, støtte op om vores galla 

(som FN støtter med en god sjat penge). Der kan købes billetter til torsdag og man 

må gerne tage en sød partner med udefra. Hint Hint - ville Mat PR måske dele 

begivenheden, eller skrive et opslag om at galla bliver afholdt? Stine kan godt sende 

opslaget til ham! :) KOM maden skulle blive den bedste i mange år (krydser fingre)  

9. Ruskontakt opdatering v/Stine  

Ikke så meget nyt, men vi har i dag holdt møde med studiestartskoordinatorer, køer, 

økoer og ruskontakter. Her er drøftet tanker til studiestarten i år. VILU’er og 

studiestartskoordinatorer synes det er en fantastisk ide med RUSBOGEN, jeg sender 

den i dag til dem alle fire og de vil gerne læse den færdige rusbog. Opdatering af 

rusbogen snakker jeg om til næste møde. I må gerne lige drøfte hvad I tænker om 

samarbejde med FB, så læser jeg lige kommentarerne igennem. Hvis ikke så tager vi 

det næste gang. Satser stadig på det bliver et kanon år 

10. Socialt samvær v/Stine  

De ansvarlige har ikke fundet på noget endnu, men vi finder på noget inden meget 

længe! Blot så I ikke tror vi har glemt det.  

 

11. Evt. (dette punkt skal bare rykkes ned efterhånden som der kommer flere punkter) 

 

 

 

 

 

 

Hvem laver mad til næste møde? 

Tak for i dag, vennerne! 

 


