
Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende
Tilstede: Casper, Nethe, Johanne, Signe, DD, Vetner,

Fraværende:

Referent:

Dagsorden:

● 17:15 Velkomst og formalia, v. Casper
● Hvad er der sket siden sidst?

○ Arrangement med Teach First Danmark er afholdt
■ Fredag d. 18/3
■ Det skulle have været et større arrangement, men det blev

nedskaleret grundet manglende interesse…
Under omstændighederne var de glade for udfaldet af
arrangementet.

■ FB overvejer også et arrangement, men kender ikke formatet
endnu.

■ Måske skulle tidspunktet genovervejes… Ikke fredag
eftermiddag efter alle har fri.

■ Der er generelt ikke så stort fremmøde til sådanne slags events,
desværre.

○ DD har haft møde med revisor
■ Mødet gik overordnet set godt.
■ Vi mangler at få tilbagebetalt lån fra campusudvalget.
■ Vores regnskab ser fint ud og der er kvitteringer på alt.
■ Næste år skal der afholdes møde med begge revisorer - inden

generalforsamlingen.
○ “Rejse-aften” blev ikke til noget alligevel

■ Vi skal stadig have insta-takeovers.
○ Nyt fra SCIENCE-rådet, v. Signe

■ Nye tiltag til forslag: Nye festregler på Science - fester over 50
skal betale for to timers rengøring, fester over 300 skal have
vagter/(prof dørvagter?)

● Det har været til udvidet dialogforum og det skal tages
videre

■ Studiemiljø undersøgelsen er kommet ud og vi er specielt
dårlige til fysiske rammer, som indeklima, mangel på tavler, stole
osv.
Vi er til gengæld gode til trivsel



Vi er lige så dårlige til stress som alle andre… altså vi håndterer
det ikke godt

● Rapporten bliver offentliggjort for alle til juni.
● Hvad ledelsen og fakulteter vil gøre, ved vi ikke

■ Sciencerådet har fikset ladcykler
■ KU-festival: Skal vi lave noget? Sciencerådet ved ikke om de vil

have en bod
■ Optagelse på KU - hvorfor kan vi ikke optage forelæsninger når

ex. DTU kan?? Der er nedsat en arbejdsgruppe
■ Sciencerådet har en stresskampagne i uge 22: De vil lave

lettere adgang til diverse kanaler for folk der har brug for hjælp -
og de vil købe stressbolde…

○ Casper har haft møde med Anne (FB) og West (JA/DM)
■ Møde om studiestart

● Ændrede samarbejdsaftaler mellem SCIENCE og
studiestart

● West har undersøgt mulighederne for at JA/DM kan
komme ud i studiestarten og fortælle om fagforening og
A-kasse

● Der skal snakkes om at åbne op for spons
○ Casper har snakket med JA om indmeldelses-mail

■ Den nuværende indmeldelsesmail er indsat under referatet
■ Vores foreningsnavn er skrevet forkert…

● Hvad skal der ske?
○ Filmaften med FNIS, den 30. marts

■ Vi kan ikke søge hos studenterrådet, men søg genstartspuljen.
○ A-vej med FB 1. april

■ Der mangler stadig økonomiansvarlige
○ Deadline for legatansøgninger 24. april

■ Takeover med folk der fortæller om udveksling i ugen op til
■ Johanne snakker med Nicklas som lige har været afsted.
■ Der bliver lavet PR. - gerne inden påske.

○ Påskefrokost med FNIS, den 29. april
■ Der arbejdes på sagen og der bliver søgt penge

○ Vedtægts-workshop den 3. maj.
■ Amalie står for workshoppen - vi inviterer folk til workshop med

mad
■ Ændringer indsendes også denne dag

○ Ekstraordinær GF med fokus på ændring af vedtægter den 12. maj
■ Der skal laves og offentliggøres program/forslag til

vedtægtsændringer senest ti dage før
○ Smediefesten den 13. - 14. maj.

■ Smediefesten har spurgt om vi vil stå i en bod/pavillon og
snakke med folk om FN



■ Vi kunne give gratis øl til medlemmer
● Evt.

○ Møde om larm på Rådet
■ NUL FEST!!!

○ Tage billeder!
■ :((

○ Hvem har sendt nøgle-depositum d. 11/1-22
■ Vi kan ikke se hvem der sender penge til os på MobilePay

○ Skal der arrangeres et oplæg omkring hjertestarter og hjerteløber på
campus - gerne mellem alle de faglige foreninger

■ Vi kan skrive til dem og høre om de vil holde et oplæg/kursus og
hvis det koster penge, kan de faglige foreninger evt. betale.

○ Signe har haft take-over
■ Der er blevet spurgt om vi kan lægge datoer for

generalforsamlinger ud tidligere og på mere offentlige/brede
sider - som frederiksberg campus.

○ Der kommer til at ligge en festival i slutningen af univalgsugen, så
univalgsugen bliver skåret i tid - note til fremtidig bestyrrelse

○




