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Dagsorden for bestyrelsesmøde i FN mandag 16. Juni 2018 
 
Madansvarlig: Mad udefra – MUMS!   
Ikke til stede: Alle er her!  
 

1. Nyt siden sidst 
a. SCIENCErådet v/ Nina 

Siden sidst har der været møde, det var Caroline der var afsted og ikke Nina. 
Men Nina fortæller at der er sat gang i en konference, som FN nu også kan 
være en del af – det er en konference med fokus på naturressourcer og 
husdyrvidenskab. Der er snak om der kan søges støtte hos JA, så der er 
sikret pladser til vores medlemmer. Nina vil undersøge hvad det normalt 
koster, så vi kan se på om det skal være et fuldt beløb der dækker hele 
konferencen eller et tilskud.  
Nina spørger om det er noget der skal gå gennem FN eller om vi skal kaste 
bolden til vores interessegrupper. Bestyrelsen bliver enige om at det er noget 
vi går videre med når der foreligger flere informationer.  
 
Caroline fortæller at der ved mødet er blevet snakket meget om de nye 
speciale frister – hvordan det har indflydelse på de studerende.  
Hun tilføjer at det feedback felt der er på kursus beskrivelser nu har fået 
pålagt et krav om at det skal være godt beskrevet for at klæde de studerende 
godt på.  
 
På SCIENCErådets hjemmeside vil de gerne havde et skriv om FN. Emil 
skriver noget og sender videre til Nina.  
 
Husk SCIENCEspuljen, der må meget gerne søges! Caroline Thordal skriver 
et Facebook opslag og snakker sammen med Nina omkring hvad der skal 
stå i opslaget. Næste deadline er 1. oktober 2018 
 
Hvis bestyrelsen har noget til udvidet dialog forum, skal der fremsendes 
inden d. 11. september.  
 
 

b. SUNDrådet v/ Sarah 
Under sidste møde var Sarah til workshop der omhandlede hvad SUNDrådet 
fremadrettet skal være og hvilke arbejdsopgaver skal havde. Det blev italesat 
at SUNDrådet har en vigtig rolle, især over for nogle af de mindre studier. De 
blev enige om at SUNDrådet fremadrettet skal bruges som sparringspartner 
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for/mellem fagråd og de faglige foreninger, være et talerør til ledens på 
SUND og KU og generelt være mere synlige. 
 
Næste møde er d. 15 september 17.15. 
 

c. FNIS v/ Cecilie 
Intet nyt siden sidst, der mangler stadig en faktura fra Majfest og derfor kan 
regnskabet for den fest ikke afsluttes før den faktura er på plads.  
 

d. Campusudvalg v/ Sofie 
Campusudvalget er blevet enige om at mange af de tiltag der har været snak 
om, måske skal vente til næste campusudvalgt er nedsat, for til den tid er der 
forhåbentligt en aftale med et fast beløb fra SCIENCERÅDET. 
 
Hjertestarter arrangementet bliver en realitet. Det bliver i starten af 
september i en frokost pause så flest mulige kan komme.  
 
Campusudvalget følger også op på den utilfredsheds der har været omkring 
overfyldte skraldespande.  
 

e. Rustur v/ Helena 
Det sidst er ved at være på plads. Det er blevet sat madhold og de er blevet 
introduceret til deres respektive rusture.  
 
Helena spørger ind til om der er en repræsentant fra både FN og FB der vil 
havde lyst til at tage på rundtur og besøge rusturene. Nanna, formanden for 
FB, har allerede nævnt at hun vil med. Pga. speciale er det ikke sikkert Emil 
har mulighed for at tage med.  
Her ud over spørger hun om vi kender nogle relevante ph.d. studerende som 
kan komme ud og tale med de nye studerende. Sarah lover at henvende sig 
til en biotek ph.d.  
 
Rusturskontrakten med PLEN og IFRO er nu skrevet under – alt er under 
kontrol!  
 

f. JA v/ Mette, Nina og Emil 
JS og statusmøde – hvad er det, vi snakkede om hvordan året er gået og så 
snakkede vi om rekruttering, specielt i forhold til studiestarten. Der blev 
Erfaringsudveklset og generelt var der enighed om at vi i FN skal være bedre 
til at formidle om FN og sælge FN i stedet for JA. Det blev støttet op af JA.  
 



  
FORENINGEN AF NATURRESSOURCESTUDERENDE 
Dyrlægevej 9 .  1870 Frederiksberg C   

E-mail: fn@naturstud.dk . www.naturstud.dk 
 
 

                                                                                       
 

  

Foreningen af Naturressourcestuderende 
 

3 
 

Der er kommet mere klare retningslinjer omkring ansøgning af penge. Mette 
og Sigrid snakker sammen så vi kan få retningslinjerne ud til vores 
interessegrupper og når vi for ny hjemmeside kommer retningslinjerne også 
op. 
 
JA har ansat en ny fagkonsulent (Jakob) som vi skal huske at gøre brug af. 
Han vil meget gerne høre fra de studerende hvis vi har brug for hans hjælp 
eller vi har nogle arrangementer vi tænker han kunne være interesseret i at 
komme med ud og deltage i. Han er bl.a. ansat for at styrke JAs faglig. 
 
Emil levere overskydende tasker tilbage til JA – Så de kan genbruges. Vi har 
snakket om at få levret taskerne på en anden måde næste år så vi ikke har 
så mange i overskud.  
 
Flere i bestyrelsen spørger om man kunne forestille sig at holde nogle 
sociale netværks events som er mere tilgængelige for de studerende. Nina 
og Mette vil gerne følge op på det.  

 
 

g. Interessegrupper v/ Sigrid 
Der er kommet en ansøgning fra Jord i Udvikling til deres forårs tur – Den vil 
bestyrelsen gerne større med 285kr pr mand, hvilket svare til et samlet beløb 
på 3707kr, der stemmer overens med det ansøgte beløb. 
 
Mette skriver ud på Facebook at da vores hjemmeside er nede og ikke kan 
finde ansøgningsblanketter til interessegrupper kan de kontakte Sigrid på 
GJN485@alumni.ku.dk 

 
h. Økonomi v/ Stine 

Intet nyt, er godt nyt 
 

 
2. UPF v/ Nina 

Nina kunne desværre ikke deltage ved sidste møde, men Nina er ved at oprette 
kontakt til de af vores medlemmer der er studenter politiske aktive.  
Nina afholder et møde med Heidi efter eksamen. 

 
3. FN’s Nyt v/ Sarah 

Er blevet udgivet, og det er gået lidt stærkt og det er desværre en lille fejl, som 
selvfølgelig bliver ændret og en ny udgave vil være tilgængelig efter eksamen.  
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Til generalforsamling fratræder Sarah redaktør posten. Bladet i blok 1 bliver derfor 
det sidst blad som hun er med til at udgive.  
 
Hvis bladet skal bestå, skal det udgives i tryk form for ellers bliver det ikke set og 
læst. Vi må ved generalforsamlingen om der er nogle der har passionen for at køre 
bladet videre ellers må FN’s Nyt udgå.  
 
 

4. Omstrukturering af FN’s arbejde v/ Emil 
Emil fortæller om hvordan kan ser det fremtidige arbejde i FN. I den anledning 
fortæller han om hvordan det ser ud i VMF, her er de ikke en bestyrelse men et 
sekretariat og holder månedlige møder. Ideen med de månedlige mødet er en rigtig 
god ide for at inddrage vores medlemmer. Bestyrelsen synes det giver rigtig god 
mening at afholde sådan et møde en gang i blokken. Det kommer til at være 
givende både for FN og for vores studenter politiske aktive medlemmer og andre 
medlemmer med interesse.  
 
Bestyrelsen bliver enige om at vi skal havde det skrevet ind i vores vedtægter.  
Emil kigger generelt på FNs vedtægter så vi kan tage dem op på næste bestyrelses 
møde. 
 

5. Generalforsamling  
Stine har en ide om at lave en reklame film til generalforsamlingen der fortælle lidt 
om FN og fortæller om hvad det egentligt er GF er for noget.  
 
Emil fortæller at vi generelt skal være gode til at korte vores GF ned så vores 
medlemmer ikke bare sidder og keder sig. Dem der skal havde ordet til 
generalforsamlingen skal være konkrete og kontante så vi ikke taler i en evighed.  
 
Helena fortæller at man i studiestarten gerne vil sætte fokus på at fortælle om FN 
og GF og at de har snakket om at holde scilent disco efter for at trække folk til.  
 
Mette foreslår om vi ikke kan lave en arbejdsgruppe der kan se på hvordan vi kan 
gøre GF mere lækker. Helena foreslå om vi ikke kan lave to forskellige 
arbejdsgrupper så vi kan havde en for Facebook reklame Film og en til at se på 
hvordan vi ændre GF.  
 
Film arbejdsgruppe: Helena, Caroline Thordal 
GF arbejdsgruppe: Emil, Mette, Stine, Nina.  
 
Generalforsamlingen er d. 5 oktober 
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6. Arbejdsudvalg 
a. ”KU-valg” Emil, Sarah, Stine & Nina  

Intet nyt, er godt nyt 
b. Studiestarts information, Caroline, Nina, Cecilie, Mette og Helena  

Mette fortæller om den rustursbog hun har lavet en kladde til…  
c. Hjemmeside, Caroline Thordal, Sigrid, Emil, Helena 

Helena sprøger om vi kan lave en lanceres dato der hedder d. 25 juni. Bestyrelsen 
synes det er helt fint og glæder sig! 

d. PR materialer (banner, mm.) – Sofie, Mette  
De er lavet, Sofie bestiller 

e. T-shirts/Poloer: Helena, Sofie, Sarah  
De er kommet og vi har alle sammen haft dem på i dag- Hurra!  

f. Arbejdsdag arrangør: Sarah, Caroline, Nina 
Tusind tak for en god arbejdsdag – vores kontor er død lækkert!  
Som opfølgning er der stemning for at vi gerne vil havde noget mere socialt, for vi 
kan faktisk godt lide hinanden.  

g. A-vej: Cecilie, Stine og Mette 
Tjek Facebook gruppen, meld jer op vagter og kom i jeres flotte poloer.  

h. Interesseløb: Cecilie, Stine, Caroline, Caroline Thordal 
Der er ikke sket så meget endnu, men der kommer begivenhed inden sommerferien. 
Cecilie lover hun tager fat i interessegrupperne lige så snart eksamen er overstået.  
Interesseløbet er d. 28 september.  

 
7. Datoer: 

a. 22 juni FFF’s A-vej  
b. 28. September interesseløb  
c. Forslag til møde kalender 2018 

6 september ordinært møde 
1 oktober ordinært møde 
23 oktober overdragelsesmøde 

 
 

8. Evt.  
Hvem genopstiller: Er dokumentet opdateret? Ja det er det.  
Fyraftensmøde SRKU: Hovedpointen er at man skal være bedre til én til én 
samtaler når man prøvet at sælge et medlemskab, eller en post i et nævn mm.  
Hjemstavslokaler: PLENrådet er ved at finde hjemstavnslokaler til 
Husdyrvidenskab, men der er snak om der skal være et lokale til alle FN’er som 
senere når der er fundet flere lokaler, kan hver uddannelse få deres eget lokale.  


