
Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende
Tilstede: Casper, Amalie, Nethe, Johanne, Anton T.,
Anton J., Otto, Vetner (Zoom)

Fraværende: Sigrid, Rød, DD, Signe, Halla,

Referent: Amalie

Dagsorden:

● 17.15: Velkomst og formalia, v. Casper
○ Velkommen til Anton og Anton

■ Navnerunde og poster
● FN på engelsk. Fordi vi generelt ikke skriver på engelsk også, er der mange

der ikke ser vores ting, og derfor ikke melder sig ind. Er det noget vi skal
begynde at gøre, at oversætte alt vi lægger ud (FB-opslag, hjemmesiden,
mv.)

○ Det er vist kun vores poster/titler der står på engelsk, resten skal
oversættes. Alle synes det er en god ide og Amalie og Anton T. vil
gerne oversætte.

● Oversigt over støtte fra FN. FN-puljen er ikke på vores hjemmeside, vi har
fået spørgsmål om det.

○ Der er vist blevet lavet retningslinjer for puljen, de skal bare lægges op
på hjemmesiden, så puljen kan søges.

● Arrangement fra Jord i Udvikling (JiU).
○ JiU arrangerer en tur den 6. juni. Eventet er oprettet i hans navn på

vores Facebook-side.
○ Ifølge vores retningslinjer, skal eventet være offentligt via vores

Facebook-side.
○ Betyder at han har oprettet eventet i sit navn, at det ikke er offentligt

■ JiU har tidligere ikke overholdt retningslinjerne
○ Næste års interessegruppe kontakt skal sende regler for søgning af

penge ud til forpersonerne ved de forskellige grupper.
○ Der er stemt: de for dispensension denne gang men med advarsel og

det er sidste gang.
● SRKU mangler frivillige til at arrangere Rusarrangement, den 25. august kl.

17-22. Rusarrangement 2022 (srku.dk).
○ Ikke vejledere, der er syuge.
○ Øvrige medlemmer tænker over om det er noget for dem og de er

informeret :D

https://www.srku.dk/rusarrangement2022


● SCIENCE-rådet har nedsat en arbejdsgruppe, for at undersøge ift.
ITX-eksamener. I kan blive en del af arbejdsgruppen. Mere info i vores mail.

○ Hvilke kurser funker som ITX og hvilke gør ikke.
○ Første møde efter sommerferien.
○ Erfaringer med ITX eksamener kan sendes til science rådet, selv hvis

man ikke er en del af arbejdsgruppen.
○ Mere konkrete informationer kommer senere.

● Planlægning af noget socialt i bestyrelsen. Vi  skal arrangere noget socialt i
bestyrelsen. Hvad har I lyst til?

○ Fredag den 30. september. der skal der hygges!
■ foreslag: poll på facebook

● bowling
● lasertag
● pole dancing
● burlesque
● paint ball
● escape room

■ Vigtig pointe, vi skal også lave noget hyggeligt med mulighed for
at snakke sammen.

● Nyt fra SCIENCE-rådet, SRKU, FNIS…
○ FNIS

■ 14. juni: strik og drik.
■ 16. juni: sommerafslutning.

○ intet nyt fra SRKU denne omgang.
● Nogen der skal med til SKØN den 11. juni?

○ Science konference for økonomi og netværk: man behøver ikke læse
økonomi for at deltage.

○ https://fb.me/e/2oVsCJ8x3
● FFF-fest

○ 10/09-22.
○ FN skal klædes ud som landskabsarkitekterne.

■ FN frokost på Rolighedsvej, vi skal da se hvordan de ser ud XD
■ poll på FaceBook

○ Tour de kontorer.
○ Rykker muligvis festen til VLK.
○ Vi skal finde på en leg.

● Evt.
○ Næste møde: 9. juni

■ Planlæg GF (uddeleger opgaver)
■ Evaluering af året
■ Hygge!
■ Sætte tavle op

○ Print af nye retningslinjer for rådet til at klistre på døren.

https://fb.me/e/2oVsCJ8x3



