
Bestyrelsesmøde i Foreningen af 

Naturressourcestuderende 

Til stede: Casper, Simon, Rød, Mette, Skov, Schnack, 

Sofie, Kristian, Helena (Nam), Sigrid N, Mathilde, Maria, 

Sofie, Johanne,  

Fraværende: Mat P, Sigrid D, Stine, Katrine, Mat B,  

Referent: Casper  

1. Velkommen 

 

2. Forventninger til året og hinanden  

a. overholder deadline  

b. meld fra i god tid 

c. det skal være sjovt  

d. FNIS-forperson: hverve nye medlemmer, alternativer til at være 

sammen,  

e. hjemstavnslokaler 

f. menigt medlem: være med, observerer, lære folk og opgaver at kende  

g. mere socialt, dybere relationer, pengepulje  

h. promovere FN  

i. Interessegruppekontakt: give penge til gode projekter,  

j. den gamle bestyrelsen skal lave en plan for Univalg, så den nye 

bestyrelse har det nemmere når de starter  

 

3. Hvad vil det sige at være i FN bestyrelsen 

a. Vores målsætninger 

i. promover os selv  

ii. studenterforeningen for JØ, NR, og husdyr, både BA og 

Kandidat   

iii. varetage interesser 

iv. studenterdrevet forening, frivilligt 

v. varetage medlemmers interesser  

vi. snakker med de studerende, bindeled mellem SRKU og de 

studerende  

vii. de nye skal vide mere om FN  

viii. bedre kommunikation med SCIENCE-rådet  

1. møde med den nye bestyrelse i SCIENCE-rådet og 

foreningerne  

  



b. Regler for brug af Rådet 

i. ikke fest på rådet  

ii. må bruges til arbejde, hvis man booker  

iii. vi har adgang til rådet, kontoret, mødelokaler, køkken (man skal 

ikke være til gene for andre),  

iv. den FN-person der lukker andre ind, tager ansvar for dem, der 

skal bare rydes op,  

v. bræk tørres op med det samme! 

vi. tænk på naboerne (åbne vinduer)  

vii. fucker én bestyrelse op, går det ud over de andre, så tænk over 

det 

viii. Vi må ikke sove på rådet, ellers kan man blive smidt ud  

 

4. Opdatering på sidste års arbejde  

a. corona, kæmpe for at kandidatstuderende kunne forsvare specialet 

mundtligt  

b. mister bygning på Rolighedsvej, samarbejde med FLS om hvordan vi 

løser det 

c. nye aftaler med fagforeninger, ikke eksklusiv aftale med fx JA,  

d. RIK/SVED: KU er i gang med at strømligne studiestarten. KU vil have 

fælles undervisning. fordel ved SVED er mere jordnært og unikt for 

SCIENCE, samarbejder med RUK, DTU, SVED. Ved RIK er det 

rusvejlederne der underviser.  

e. hjemstavnslokaler: strikse restriktioner om hvor længe vi må være der, 

trukket ned over hovedet på os fra ledelsen.  

f. bestyrelsen skal endnu bedre snakke sammen, og tage beslutninger,  

g. på facebookgruppen er der et drev med dokumenter, dagsordener, mv.  

 

5. Univalg 

a. Valg af dato for billede til plakat 

i. i SRKU ved Rundetårn 

ii. mandag, helst kl. 15 eller 16 - Rød skriver til SRKU 

iii. studienævn og undervisningsudvalg - Rød skriver  

b. Kampagne - how to? 

i. ideer til slogans, konkurrence  

ii. brug story på Insta  

c. UPF forperson: Nam og Sofie (under univalg), evt. Caroline Juelsholt  

i. finde ud af hvem der sidder i undervisningsudvalg, mv 

ii. bindeled  

iii. de forskellige institutter skal snakke bedre sammen  

iv. under univalg:  

v. Anders Mortensen stiller op til studenterbestyrelsen for SRKU, vi 

skal lave reklame for ham,  

 



6. Nyt fra SCIENCE-rådet 

a. SCIENCE-rådet: 

i. Oprydningsweekend d. 23.-25. oktober på FRB, kom! - vi kan 

ikke komme, Rød har klearet det, vi gør det senere  

ii. Har fået 120 tusind kroner i funding  til budget til næste år - 

deadline 15. november - ideer  

1. blive bedre til at promovere os, workshop, fra 

studenterrådet 

2. bowling/escape room   

iii. Alle fagråd osv kan nu få egen konto igennem os med eget kort 

og kontonummer, og Mobile-Pay hvis man er interesseret 

1. Kan vi få mobilepay til brug for nye medlemmer?  

2. snak med FB 

3. snak med bank  

iv. GF i SCIENCE-rådet: 21. november, mange ledige pladser  

1. reklamer for GF hos vores medlemmer   

b. RIK og SVED:  

i. ikke taget stilling til noget siden sidst  

c. Akademisk råd:  

i. Corona og digital undervisning – evaluering viser studerende og 

undervisere er mere kritiske end hvad ledelsen troede baseret 

på eksamensstatistik – muligheder for at kæmpe videre med det 

ii. Campusplanerne – KU har plan om at reducere mængden af 

bygninger, for at reducere omkostninger til husleje  

iii. KUs nye sprogpolitik – mulighed for engelsksproget 

bacheloruddannelser, sproghjælp, ekstra undervisning  

d. Univalg:  

i.  Anders Mortensen som stiller op til KU-bestyrelsen! 

1. Personlige mærkesager: Klima, administrationen (folk får 

afslag på dispensationsansøgninger), ligestilling, 

medinddragelse, rektor på valg! 

ii. fotodage i SRKU: 26. og 27. oktober  

iii. 19. november: materiale-udlevering  

iv. 23. - 27. november: univalgs-ugen  

e. vedtægtsændringer:  

i. Udvidelse af SCIENCE-rådets formandskab 

1. har økonomiske konsekvenser, men der er penge til det, 

GF vælger satser og antal 

2. stemmefordeling ift. fagrådene  

3. mere gennemsigtighed omkring mål/arbejdsopgaver 

henover året,   

4. overdragelsesperiode  

5. vetoret  

f. frikøb af Formandskabet i SCIENCE-rådet 2021:  



i. forslag: 6000 til formænd og 4000 til næstformænd (før skat)  

ii. skal beløbet variere efter arbejdsbelastningen? 

iii. hvad skal satsen være? forskel på formand og næstformand?  

iv. hvem bestemmer satserne?   

v. halvdelen af budgettet 

vi skal møde op til GF den 21. november kl. 11 evt. sammen med FB 

eller andre  

timelønnet  

send ændringsforslag  

skriv til Sigrid  

snak med andre forpersonsskaber  

vi.  

RIK v/Nam 

7. RIK ved Nam:  

a. uddannelseskurus  

b. plejer at ligge i november  

c. KU vil nedlægge RIK, men har stadig ikke taget stilling  

d. hvis KU nedlægger RIK, skal vi lave postyr, vi vil nedlægge 

studiestarten  

e. GF i RIKU  

f. hvis vi ikke må holde RIK, kan vi så udskyde RIK til foråret/sommeren  

i. svært at lægge det i sommerferien  

g. snak med ruskontaker fra de andre foreninger efter deres 

generalforsamlinger  

h. kæmp for tværfagligt samarbejde  

i. man lærer konflikthåndtering 

j. rusvejlederne har bedre erfaring, derfor er de bedre til det i praksis  

k. Schnack snakker med Stine og Frost  

l. institutterne støtter RIK  

m. når der kommer udmelding, skal vi være klar til lave noget påstyr  

8. Datoer for kommende arrangementer og møder 

a. 26/10: billede til univalg  

b. 29/10: krisemøde om univalg efter billede, evt. hos Schnack    

c. møde: 9/12 

d. julefrokost: 12/12,  

i. kl. 10: workshop omkring faglig forening, sammen med de andre 

foreninger. kan vi være et sted Nam kender?  

ii.   



e. møde: 7/1 

f. møde: 17/2 

g. møde: 23/3 

h. møde: 28/4 

i. møde: 12/5 

j. møde om GF: 27/5 

k. møde: 10/6 

l. deadline for planlægning/forberedelser til GF: 26/7 

m. møde i september om univalg: 15/9 

 

9. evt: 

a. hjemstavnslokaler:  

i. hvem skal man skrive til 

ii. regler for rengøring, instituttet står for det ën gang om ugen,  

iii. find tovholder for JØ’s hjemstavsnlokale, retningslinjer  

iv. åbningstider   

b. FN pengepulje komité  

i. fordele 80.000 

ii. tager det op på møde senere  

iii. Rød, Schnack, Simon, Sofie   

 


