
Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende
Tilstede: Casper, DD, Signe, Alexander, Amalie, Rød,
Sigrid, Johanne, Ida

Fraværende: Sofie, Sara, Otto

Referent: Amalie

Dagsorden:

● 17:15 Velkomst og formalia, v. Casper
● Uddannelseskvalitet, demonstration og rundvisning v. Alexander

kampagne indtil sommer: sikre universitetsuddannelser kvalitet på KU.

problemer.

- der er mindre feedback
- ugidelige undervisere
- færre mundtlige eksamener

vision klar til sommer.

- vision dækker over hvilke tiltag der kan tages for at imødekomme
problematikker.

Feedback fra bestyrelsen: hvad gør disse problematikker for uddannelsens
kvalitet + løsninger.

- natres uddannelse struktur er blevet rodet, det gør os mindre
kvalificerede. hvorfor er der specialiseringer, det skal klargøres.

- er der for mange specialiseringer?
- eventuel bedre efteruddannelse til dårlige undervisere.
- måske gør det obligatorisk at svare på evalueringer.
- evalueringer lukker for tidligt, de lukke, til tider, før kursus er slut.
- midtvejsevalueringer kunne være en ide.
- afsæt af tid i undervisning til at svare på evalueringer.

Besøg på flest mulige fagråd.

Holde et stormøder, input fra flest mulige studerende.

Hjælp fra FN til opmærksomhed på stormøde og tilhørende arrangementer.



Der er et spørgeskema på deres hjemmeside.

Brevaktion: Bajer&Brevaktion | Facebook

Rektor på campus:

Animal science studienævn repræsentant snakkede om udflytning med rektor
(nice). god oplevelse.

God samtale omkring studiestart strømligning og alle følte sig hørt.

Demo:

Det gik stille og roligt, koldt.

Taler fra SDU var sindsygt godt.

Blev mere et studie-oprør end det havde noget med science at gøre, det var
lidt ærgerligt.

På opsamlingsmøde trak folk i lidt forskellige retninger.

● Vedtægter.

De er kigget igennem.

Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling hvor ændringer
gennemgås. 3. maj: vedtægt workshop, estra GF den 12. maj.

Diskussion: skal ikke-medlemmer kunne stemme ind til studienævn?

- Tidligere har de fået lov da FN gerne vil facilitere studienævn. men vi
vil ikke tvinge folk til at være medlem.

● RIK

Det gik rigtig godt!!!

Men næste år skal det ikke være på campus.

Uddannelsesdage indeholder samme emner. det skal evalueres.

https://www.facebook.com/events/1166362950894166/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_invited%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1646309135015296&notif_t=plan_user_invited&ref=notif


● SCIENCE-rådet - Signe

16. februar blev der holdt møde.

Besøg af to damer (Nina og Iben fra SRKU) til boost af sociale arrangementer
KU.

De vil gerne besøge fagråd (og foreninger).

Åbent hus science bod. kl. 13-18 i marmorhallen Fredag. d. 04-03-2022. Drop
in!

Besøg af (Spilchmand?),udvidet dialogforum.

Skraldespand sag blev taget videre, sciencerådet tager hånd om det.

Anders Mortensen, fagforeninger har kickstart events. lagde et godt øre til
brok og studiestart og sådan.

Man kan søge penge til genstart-ting-post-corona fra KU, Casper har fået
pamflet.

● Event med Teach First

De har travlt og det er svært at booke lokale… det er ikke nemt.

Det er stadig den 18. marts, der kommer plakater og et facebook event som vi
skal sørge for at få spredt budskabet.

● CPH:DOX

De har kontaktet os med forslag til film der kunne være relevante for vores
studerende at se. De gjorde os opmærksomme på studierabat på billetter.

Der er blevet lagt et opslag op omkring compenhagen DOX på vores
FaceBook.

● IFSA

Har været på hygge tur i botanisk have.

Vi skal dele deres kommende arrangementer. eventuelt take-over ved næste
event.

● FFF-udvalg



FFFEST! FB vil gerne have det op og kører igen, kun for bestyrelserne FFF.

Det er lidt tour de chambre agtigt for rådet, tema.

Der skal findes en ansvarlig/festudvalg, (måske Nethe).

●
● SoMe

Signe laver takeover: 15/03 til 17/03
Schnack - tutor 23/03
Casper - TEACHfirst 18/3
Rød - SRKU hyttetur 12/03
Johanne - FNIS filmaften 16/03
Amalie - Tutor hygge 26/03
Sigrid - FN møde 28/03

Legatansøgninger deadline 24/04
take-over hvor der fortælles om udveksling og ansøgning, ugen op til.

Arrangement den 21-03, oplægsholdere ang. udveksling. Signe og Casper
tager ansvaret.

Skriv til Vetner om Husdyr, Casper snakker med JØ’ere, Johanne/Sigrid
snakker med NatRes’ere

Den hjemmeside skal rettes lidt…
○ Hjemmeside

■ Campusudvalg mangler
■ SUND-råd mangler
■ Ruskontakter skal opdateres
■ Fællesbillede af bestyrelse skal tages og lægges op på

hjemmeside
● Evt.

○ Studiestart (SLT) v/Rød
- Halla er valgt ind ved bestyrelsesmøde nu.
- SLT møde, alle institut lederer.
- Der er fortsat kamp om normeringer, madhold osv. i

studiestarten. der indsendes underskrifter til dekan.
- Nørre Campus og city er langsommere end os, og er derfor

svært at have samarbejde. indtil videre er modarbejdet af
strømliningen en frederiksberg ting.

○ Mobile-pay/påskefrokost v/Johanne



29. april, marmorhallen er booket.

billetterne bliver nok lidt dyrer end julefrokost.

der skal flere aktive medlemmer til FNIS, der skal FN gøre studerende
mere opmærksomme.

○ DD har snart møde med revisor.
○ Hjemmeside indmeldelse.

Info omkring udmeldelse på hjemmeside.

Casper skriver til JA for at få medlemsliste ift. Galla

Casper snakker med JA om indmeldelsesmail om at der ikke står noget
med FN

Foto til næste møde 28. marts


