
Foreningen af Naturressourcestuderende – naturstud.com – naturstud@gmail.com 

Bestyrelsesmøde i Foreningen af 

Naturressourcestuderende 29.05.2019 
Fraværende: Mette og Søren 

Referent: Caroline 

 

• Godkendelse af dagsorden 

o Den er godkendt 

• SUNDrådet v/ Sarah 

o Ny repræsentant 

o Kathrine er taget med til mødet i dag, fordi hun muligvis kan overtage SUNDråds 

posten. Kathrine starter dog først på kandidaten til vinter og er dermed først SUND 

studerende efter vinterstart. Kathrine har dermed ikke stemmeret til SUNDrådets 

generalforsamling, som det egentligt var kravet fra SUNDrådets side af. Men hun 

ville stadig kunne fungere som mægler mellem SUNDråd og bestyrelsen, selvom 

hun ikke har stemmeret.  

o Kathrine vil gerne engagere sig, og ser det også som en mulighed at engagere sig 

mere end et år. 

o Sarah vil gerne tage med til et par SUNDråds møder og sætte Kathrine ind i sagerne. 

o Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget, at Kathrine nu er fungerende 

SUNDrådsrepræsentant, da Sarah gerne vil trække sig. 

• SCIENCErådet v/ Caroline 

o Vi har valgt en underviser til prisen som Årets Underviser. Vi må ikke sige noget, 

om hvem det er endnu. Stay tuned på SCIENCErådets facebook 

o Bedre til at reklamere for sådan noget som Caférådet  

o Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring bæredygtighed, som skal udarbejde en 

strategi over det næste års tid, som skal implementeres for at gøre SCIENCE mere 

bæredygtigt 

• UPF v/ Cecilie 

o UPF er lidt en up-hill struggle, så hvordan hjælper vi Cecilie med UPF så vi kan 

løfte i flok? 
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o Skal gøres opmærksom på, at det er en del af det at være studenterrepræsentant, 

f.eks. til GF når vi vælger folk. 

o Kunne være nice hvis man kunne brainstorme, hvordan man får folk til at dele, hvad 

det er de har lavet i undervisningsudvalg og studienævn 

o Caroline gør opmærksom på at det nok kræver en kulturændring og kommer til at 

tage noget tid. Desuden skal vi være opmærksomme på, at man ikke behøver være 

medlem af FN for at være studenterrepræsentant 

o Asbjørn siger også, at man skal huske på at folk ikke nødvendigvis brænder helt vildt 

på posten. Han rejser spørgsmålet om det overhovedet giver mening at holde møder 

så ofte, og om der overhovedet er noget at dele på tværs. Har vi et fælles 

udgangspunkt? 

o Som en start vil Cecilie bare gerne have et referat fra hvert møde, sådan så hun kan 

lave analysearbejdet angående om der er et fælles udgangspunkt 

o Nina påpeger vigtigheden af at komme til UPF møderne, sådan så man rent faktisk 

har et bagland og kan repræsentere alle studerende. Desuden mener hun, at vi 

sagtens kan stærkt opfordre til at folk kommer til UPF møderne, da det er FN der 

skaffer dem stillere og får dem stillet op 

o Rød foreslår om man evt. inden GF kan spørge direkte om de har forslag til hvordan 

møderne skal fungere. 

o Caroline siger, at vi også skal huske på, at det er få som engagere sig nok til at gide 

sidde de her steder 

o Nina foreslår at lave en info-aften sådan, så man ved, hvad det vil sige at være 

studenterpolitisk aktiv 

o Cecilie siger at det måske også bare kræver, at folk skal vide, hvad det er det handler 

om, sådan så folk kan se, hvor vigtigt og egentlig hvor spændende det er  

o Helena foreslår at man får undervisningsudvalg og studienævn ud til 

markedspladsen. Kathrine foreslår også til interesseløbet 

o Forklar til FN’s generalforsamling hvad det handler om, samt en 

forventningsafstemning om, hvad UPF handler om og går ud på. Hav et slide med 

om det til generalforsamlingen 

o Lav en UPF fest/middag, så det også bliver en social ting.  



Foreningen af Naturressourcestuderende – naturstud.com – naturstud@gmail.com 

o Kathrine opfordrer også til at forklare vigtigheden af posterne til 

generalforsamlingen 

o Sarah gør opmærksom på, at vi heller ikke må tage det som et nederlag eller en sur 

ting, hvis vi ikke får udfyldt alle poster 

• Valgkamp v/ Rød og Cecilie 

o Paneldebat var en stor succes, nice med opbakning fra alle faglige foreninger. Måske 

noget mere i fremtiden? Skud ud til Rasmus som Frederiksberg Campus’ helt egen 

Clement Kjærsgaard 

• Merch v/ Rød 

o Bestyrelsen har fået poloer! Kathrine skal selvfølgelig også have en polo! 

o Merchudvalget vil gerne lave kondomer med FN’s logo. Helena siger, at de først 

skal uddeles efter immatrikulationsfesten. Stine siger, at det ikke er et godt signal at 

sende på selve rusturen 

o Det samlede budget til merch kommer an på, hvor meget der skal bruges på FN’s 

Nyt efter sommerferien 

o Vi vil gerne have ca. 200 klistermærker med det nye logo på 

o Rød har fået tilbud for en roll-up, som hun går videre med 

• Hjemstavnslokale v/ Rød 

o God kage, gode snacks, der mangler nogle møbler. Lokalet står nok først klar efter 

sommerferien. 

• FNIS v/ Jonathan 

o Der er tanker om at købe en SoundBoks til FNIS 

o Hvad med noget FNIS merch? 

o Hvad med en FNIS sommerfest? Vi holder sommerfest d. 26/6 for bestyrelsen, UPF, 

FNIS og FN’s Nyt, Cecilie booker mødelokale 1. Cecilie, Helena, Stine, Nina og 

Jonathan planlægger 

• Rejselegat v/ Rasmus  

o Ikke kommet nok ansøgninger til at vi kan uddele alle pengene. Det er meget 

ærgerligt, så hvad kan vi gøre anderledes? 

o Sarah siger, at det er nemt nok at udfylde 

o Vi skal have ændret, at folk ikke skal sende screenshots af overførsler til JA, men i 

stedet sender sit medlemsnummer. 
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o Mette, Stine og Søren kigger på at opdatere rejselegatsansøgningen og nemmere 

måde at bevise man er medlem og sørge for at få udskiftet det gamle logo med det 

nye 

o Der er uddelt 7 legater af 2000 kr., hvilket betyder en samlet støtte på 14.000 kr. 

• Økonomi v/ Stine 

o Der er styr på budgettet 

• Smediefesten v/ Rasmus 

o Ny samarbejdsaftale 

o Blevet lavet en samarbejdsaftale for 5 år siden, hvor der står at de faglige foreninger 

hæfter for et eventuelt underskud. Dette er FEF ikke længere villig til. Derfor blev 

der holdt et møde i sidste uge omkring en ny samarbejdsaftale mht. en ny aftale 

omkring evt. underskud 

o Det er alle faglige foreningers fest. Nogle gange kan det opfattes som om, at det er 

mest dyrlægernes, og det passer selvfølgelig ikke. Burde de andre uddannelser være 

med til Smediecuppen? 

• Interessegupper v/ Nina 

o Skal vi sætte flere penge af i budgettet næste år? 

o Interessegruppe støtte tildeles:  

§ Husdyrbrugsgruppens tur til Jylland søger om 8.000 til dække af transport. 16 

FN medlemmer var afsted. FN støtter med fuldt beløb. 

§ Økonomigruppen har været i Bruxelle med 27 studerende. De søger om 

13.500 altså 500 kr. pr. person. FN støtter med fuldt beløb.  

§ Jord i udvikling har haft en 3-dags forårstur. 14 medlemmer var afsted. De 

søger 10.500 kr svarende til 743 kr. per person. FN støtter med 9800, 

svarende til 700 kr. pr person.  

§ Jord i udvikling har været i den Maritime Nyttehave. 14 medlemmer var 

afsted. De søger om 1.875 kr. FN støtter med fuldt beløb.  

§ Planteavlsgruppen har været på Jyllandstur. De var 8 afsted. De søger om 

6.698,96 kr. FN vil gerne støtte med 4.000 svarende til 500 kr. pr person, 

hvilket omtrent dækker transportudgifterne. SÅ FREMT at de vedhæfter 

bilagene i ansøgningen. 

• JA v/ Nina 
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o JA har været til møde med Henrik Zobbe og status er lige nu at: 

§ Ingen fælles indmeldelse mellem JA og FN 

§ Der findes et nyt system med tasker 

§ De støtter stadig gerne rusture 

• Rustur v/ Helena 

o Går godt 

o Der er markedsplads fredag d. 30/8 kl. 10-12. Cecilie, Jonathan, Asbjørn og måske 

Josephine vil gerne stå i bod 

o Der kommer nye regler i 2020 for hele KU omkring, hvordan man laver en 

rusintroduktion. À la det der er indført på SCIENCE i år 

• FN’s Bestyrelse 19/20  

o GF-arbejdsgruppe må meget gerne snakke Sarah. 

o Skal have skrevet JA ud af al vedtægtsmateriale 

o Husk engelsksprogede studerende 

o Bliver der drukket for mange øl? Vi må også huske på at vi trods alt bare er 

studerende og også skal have det sjovt til sådanne ting 

o Skarpt UPF fokus 

o A2.84.01 er for stort og for mørkt. Vær ude i god tid med lokaler! 

o Sarah opfordrer til at den afgående bestyrelse mødes før GF i god tid og hygge sig 

sammen. Det var lidt for stressende sidste år 

o Arbejdsgruppen består af: Nina, Cecilie, Caroline, Josephine, Asbjørn 

• Evt. 

• Kan vi gøre ligesom FB og lave en Facebook post omkring tre ting, som vi har snakket om 

som er relevant for medlemmerne? 

• Der er ekstraordinær generalforsamling for SCIENCErådet d. 6/6  

• Er undervisningsudvalget for Math osv. kommet med på hjemmesiden? Caroline formulerer 

noget som Asbjørn lægger op på hjemmesiden 

• D. 21/6 er der Fem Faglige Foreningers Avej 

• Der skal gamle studerende ud på rusturen, det kunne være fedt, hvis folk kender nogle, der 

kunne være interesserede, at de sender dem videre til Helena 

 


