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Bestyrelsesmøde i Foreningen af 

Naturressourcestuderende 23.10.2019 

Tilstede: Mette, Rød, Schnack, Sigrid N, Skov, Stine, Mat 

PR, Casper, Sigrid D. Matilde og Namenam.   

Fraværende: Kathrine, Sofie 

Referent: Mette 

Godkendelse af dagsorden: Den er bare så smuk!  

1. Hej og velkommen til den nye bestyrelse v/ Alle 

Hvor er vi alle sammen pæne, flotte og søde. Det skal nok bliver et godt år! 

Der er lige en kort navne runde med hvad man læser og hvilken 

bestyrelsespost man skal varetage det kommende bestyrelses år – Så skønt. 

2. Brug af rådet/kontoret v/ Mette 

Mette informere om at alle nu burde havde adgang til rådet via deres 

studiekort. Snacken har afprøvet det og det virker! Der ud over for alle jo en 

nøgle til kontoret. Kontoret er bestyrelsen og må benyttet på alle tider af 

døgnet så længe man overholder rådet generelle retningslinjer, samt de 

retningslinjer der findes for brug af køkkenet hvis det benyttes. Mette læser 

herved retningslinjerne op så alle har hørt dem, og henviser til de altid 

hænger ved siden af køkkenet, hvis man har brug for at få dem genopfrisket.  

Rød tilføjer brugen af rådet i forhold til A-vej. Man må gerne bruge kontoret 

som garderobe, men ikke for alle ens venner. 

3. Mødekultur v/ Rød 

Rød fortæller at næstforpersonen altid er referent og forpersonen er ordstyrer. 

For at holde orden under mødes vil vi gerne indføre nogle hånd tegn. 

Enighedsvinket er når man er enig, en finger i vejret er et spørgsmål og 

krabben er et trumfkort hvis man har noget direkte supplerende til den der 

taler.  

Møderne vare generelt fra kl.17-20 

Husk at være godt forberedt hvis i har et punkt på dagordene, så det bliver så 

konkret som muligt.  
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4. Forventningsafstemning v/ Alle  

Rød lægger ud med at hun har en forventning om at det kommer til at gå 

mega godt, og at man bruger hinanden så ingen bliver overbebyrdede. Så 

håber hun også at vi kommer til at havde det godt social og har en forventning 

om at vi kan mødes uden for møderne og lave noget socialt. Nam supplere at 

man endelig gerne må spørge dem der har siddet i bestyrelsen før, da de er 

en vidensbank. Det skal være helt i orden at sige fra og Mette har en 

forventning om at folk også melder klart ud hvis de er pressede, så andre i 

bestyrelsen ved at der er noget der skal tages hensyn til. Rød tilføjer at det er 

vigtigt at vurdere hvad der er Need to Know og Nice to Know. Der er 

enighedsvink over hele banen.  

5. Visioner 19/20 v/ Alle 

- Noget med miljø, og grøn omlægning.  

Hvad vil vi gerne havde ud af bestyrelsesåret. Rød lægger ud med at sige 

det kunne være fedt i studenterforenings regi at være front løbere på det 

grønne område, da det er noget vores medlemmer har meget fokus på. 

Hvordan vi gør er noget vi kan arbejde med i løbet af året, men det kan 

måske være en grøn penge pulje man kan søge. Namnam supplere med 

at man hurtigt kan finde på rigtig mange ideer, men at vi også skal finde på 

ikke at gabe over for meget. Mette supplere med at det kunne være fedt 

med en vision om mere medlemspleje og at komme der ud over vores 

medlemmer ved hvem vi og hvad vi kan gøre for dem og at vi faktisk kan 

nå der ud hvor de henvender sig til os. Sigrid N supplere at det med 

synliggørelse over for medlemmerne har været en del af visionerne de 

sidste par år, så derfor spørger hun ud i forhold til de nye hvordan de 

mødte FN. Mathilde spørger om visionerne vil blive nemmere definerede, 

og svaret er ja. Namnam siger vi i de sidste par år har været bedre til at nå 

ud til de studerende i resten af året i forhold til studiestarte, så måske skal 

der arbejdet meget på studiestarten. Sigrid siger hun selv har oplevet der 

er hård konkurrence vedrørende hvor man skal melde sig ind, og rigtig 

meget information der bare bliver bombet i hovedet på de nye studerende, 

specielt i forhold til JA, det oplevede hun ihvertfald da hun selv startede. 

Mette supplere at sådan er det ikke længere, ihvertfald i forhold til JA. 

6. Uni valg v/ Sigrid N. 

valg cafè (Skal gerne være fikset inden eksamens ugen) 

Sigrid N. er blevet sat ind i valglister mm i forhold til Uni valg af Caroline, så 

det er oppe og køre – Så perfekt! Det ud over forklare Sigrid N hvad Uni valg 

er. Mette fortæller om SRKU og fortæller om foto dagen, der ligger d. 1. 

november kl. 13, vi håber så mange som muligt kunne komme. Rød melder 

tilbage på vores Facebook gruppe med præcis adresse hvor man også kan 

melde ind om man kan deltage. Mette fortæller videre om den valg cafe FN 

plejer at afholde, Sigrid snakker med de andre bestyrelser og AVF.  

Uni valg arbejdsgruppe: Sigrid og Skov.  
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7. Nye retningslinjer til Interessegruppe støtte v/ Mette 

Mette orientere den nye bestyrelse om den problematik der har været med 

den støtte vi har givet til nogle af vores interessegrupper, og informere om at 

der er blevet taget fat i den interessegruppe og at det forventes i hurtigst 

muligt for rettet op. For at vi ikke står i en lignede situation i fremtiden skal 

vores retningslinjer for økonomisk støtte opdateres. Derfor foreslår Mette der 

nedsættes en arbejdsgruppe til at kigge på retningslinjerne – det er et hænge 

parti fra den gamle bestyrelse, og skal gerne klares hurtigt muligt. Men da alle 

er ved at være pressede med eksamen kan det selvfølgelig godt vente til efter 

eksamen.  

8. JA Repræsentantskabsmøde v/ Mette 

Mette fortæller om hvad JA repræsentantskabsmødet er, og orientere om at 

FN har to pladser i de studerendes valggruppe til repræsentantskabsmødet. 

Hun spørger ud, om der er nogle der kunne tænke sig at deltage på vejene af 

FN. Repræsentantskabsmødet ligger d 8- 9 november. Casper vil gerne med.  

9. Økonomisk Støtte JA - Til orientering v/ Mette 

Mette var til PU møde i går i JA, hvor et af punkterne var hvor meget støtte 

der er givet til de forskellige studenterforeninger i 2019. FN har samlet 

modtaget 82.843,25kr fordelt på bestyrelsen og interessegrupperne.  

10. Forslag til mødedatoer  

- Tirsdag d. 19 November 2019 ( Inviter JA) 

- mandag d. 16 December 2019 

-  Torsdag d. 9 Januar 2019 

11. Evt 

- Hvornår har i tid til at drikke bajseladermader? 

28 november kl 17 på kontoret til socialt samvær <3 <3 <3  

Arbejdsgruppe: Schnacker, Rød og Mat PR 

 

- Poloer til nye medlemmer 

Mat PR – L 

Sigrid – M 

Sigrid HD – S 

Matilde uden H - S  

Skov – XL 

Casper – L 

Schnacken – S 

Stine – S 
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- FNIS 

Bestyrelsen synes det er en god ide med FB’er som ædru vagter og vil 

gerne stå i Bar. Hvis man gerne vil stå i bar skriver man til Sofie.  

- Underskifter til bank 

For at kunne for ændret ting hos vores bank, skal Snacken bruge en 

masse oplysninger på bestyrelsesmedlemmerne. Så det ordner vi nu 

- Mathilde ville gerne høre hvor mange penge vi har til general vedlige 

hold af kontoret og penge op på de lamper er gået ud. Mette supplere, 

med at det er driften der står for at skifte lysstofrør, så dem skal der 

bare skrives til.  

- Mad til næste gang: Rød, Sigrid D. Og namenamelamme.  

 

 

 


