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Bestyrelsesmøde i Foreningen af 
Naturressourcestuderende 20.02.2019 

Tilstede:  Camilla, Helena, Cecilie, Mette, Rasmus, Asbjørn, 
Josephine og Stine 

Fraværende: Jonathan, Oscar, Nina, Sarah og Caroline 

Referent: Mette 

Godkendelse af dagsorden: Ja tak <3 
 

1. Logo v/ Rød 
 

a. Merchandise-udvalg 
Der har været afstemning på Facebook, og der er en der markant der har fået flest 
stemmer, men er det et godt logo? JA, men vi snakker om at snakke med vinderen 
og få skrevet ”Foreningen af Naturressourcestuderende” under logoet? Det er der 
stemning i bestyrelsen for at vi gør.  
 
Academic Books, har sponsoreret 500kr, og FN sparker 500kr mere i så 
hovedpræmien bliver et samlet beløb på 1000kr til Academic Books. Rød spørger om 
det er stemning i bestyrelsen for at give præmier til 2. og 3. pladsen. Det er der ikke. 
Men nice med så mange deltagende.  
 
Merch udvalg: Mette, Rød, Rasmus og Helena 
Klistermærker, poloer, Rollups, Bolsjer, tatoveringer, termokrus (må vi lave salg af 
dem?), lommeaskebæger. 

 
2. Kandiderende kandidater 

a. Status  
Det går super fint, men det kunne være fedt med endnu et fysisk event for at lokke 
flere til at svare. Man kan se på den digitale undersøgelse at det peakede omkring 
første event. Lige nu er der 27 besvarelse digitalt, samt et lige nu uvist antal besvaret 
i fysisk form.  

 
b. Næste skridt  

Vi skal være bedre til at finde dem og snakke med dem face to face, det giver bedst 
mening for både FN og de studerende.  
Camilla arbejde i øjeblikket på at oversætte hjemmesiden til engelsk, så vi 
imødekommer de internationale studerende.  
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Josephine fremhæver at vi også skal huske hvad vi egentligt kan tilbyde de 
internationale. Har vi intet at tilbyde er det svært at få dem ”ind i folden”. Flere fra 
bestyrelsen fremhæver at vi har massere af tilbyde og at mange af de ting vi 
tilbyder nu er nemme at lave på engelsk. Arbejdsgruppen arbejder videre.  
 

3. Uddannelsesdag v/ Cecilie 

Jonas fra FB, har spurgt Cecilie om at snakke lidt om PLENS uddannelsesdag. Så det gør hun 
selvfølgelig. Hun har været il UVU med PLEN, hvor PLEN også lagde vægt på at det ville 
være fedt at det ville blive vendt hos de faglige foreninger.  

Uddannelsesdagen er en dag for undervisere og studerende med tilhørsforhold til PLEN for 
at diskutere et relevant tema. I år er temaet frafald (og hvordan det undgås), hvor 
studerende og undervisere kan være med til at diskutere problematikken. Det bliver i år en 
enkelt eftermiddag d. 22/3-19. 
Der vil også være en opsamling fra sidste år, med efterfølgende workshops med blandede 
debat grupper. Forhåbentligt kommer der nogle gode løsningsforslag PLEN kan arbejde 
videre med. Super vigtig dag for at give de studerende med indflydelse. PLEN er meget 
interesseret i at de studerende deltager. Udover frafald vil der også blive snakket om 
færdiguddannede.  

Cecilie spørger ind om nogle i bestyrelsen har nogle input til det her med frafald. Stine 
spørger indtil hvem der må deltage og svaret er at det som udgangspunkt er for dem der 
har et tilhør til PLEN, men alle må gerne deltage hvis de føler det er relevant. Der 
fremhæves at det jo kan være forskelligt fra studie til studie hvorfor der er frafald. Helena 
fremhæver at nogle af uddannelserne ikke er særligt veldefinerede når de kommende 
studerende skal søge information om studierne, og Mette fremhæver at de ting der står 
ikke nødvendigvis er fyldestgørende eller skaber det rigtige indtryk af uddannelsen. Camillia 
stemmer i og siger det samme er gældende for hendes uddannelse.  

Camilla deler det på vores Facebook, når Cecilie sender hende info.  

4. SCIENCErådet v/ Caroline og Rasmus 
Da Caroline desværre ikke kunne deltage til mødet, derfor har hun sendt en masse til 
Rasmus, som han nu vil fremføre.  

• Konto hos studenterrådet, har vi det? 
o Vides ikke med sikkerhed, da hverken Stine eller andre i bestyrelsen kender 

til det. Caroline vil undersøge det nærmere.  
• Basisstøtte hos studenterrådet 

o Studenterrådet har en masse penge de gerne vil dele ud af, derfor opfodres 
FN og andre aktive studerende om at søge penge når der afholdes 
arrangementer.  

• Akademisk Råd opkvalificering 
o D. 6/3, alle er velkommende og der kan læses mere op facebook 
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• Klima strejke  
• Afholdes d. 15 marts af Den grønne studenterbevægelse. Camilla laver noget 

reklame på facebook. 
• Science IT 

o Deltager på næste SCIENCErådsmødet for at fortælle omkring underviserne 
bliver undervist i Absalon og vil gerne have feedback til det. Josephine 
fremhæver det kunne være fedt at der bliver undervist i den samme struktur, 
så man ikke ved hver kursus start skal til at opfinde den dybe tallerken. 
Bestyrelsen er enig.  

 
Caroline og Camilla snakker sammen om at få lavet et Facebook opslag.  
 

5. Undervisningsudvalg v/ Caroline  

Ville bare sige, at jeg sidder med i IFROs undervisningsudvalg, og var til møde i januar. Her vil 
jeg bare lige gøre reklame for at Per Spørger ind til vores foreningsarbejde, og at det virker som 
om at der bliver lytter til os, så den kanal skal vi da bare udnytte.  

 
6. Interessegrupper v/ Nina 

Husdyrbrugsgruppen – agromek, 3 deltager, alle medlem, ansøgt beløb 1216kr, dvs 405kr 
per person. Nina anbefaler vi støtter med fuldt beløb, da det stemmer overens med vores 
nuværende retningslinjer. Bestyrelsen støtter op.  
De nye retningslinjer skal lægges op på hjemmesiden og Nina opfordres til at sende dem 
rundt til interessegrupperne.  
 
Galla har søgt om 7500kr, der er i budgettet afsat 7000kr, så det er det vi støtter med.  
 

7. FNs NYT 

Der bliver snakket om at de skal huske FN’s Nyt budget også er til pleje af redaktionen. 
Stine har snakket med Gaia så hun ved det. Bestyrelsen synes det er super fint. 

 
8. Campusudvalg v/Josephine 

Josephine fremhæver det er vigtigt at revurdere campusudvalget. Lige nu er deres eneste 
funktion at lave rengøringsplan for rådet og ikke så meget andet. I det her bestyrelsesmøde 
har der kun været 2 møder.  FN har rengøring i den her måned og det bliver foreslået at vi 
laver en hovedrengøring af køkkenet når vi har oprydningsdag på kontoret.  
Mette foreslår at campusudvalget køber nye kaffekander, så vi ikke skal lave kaffe i gryder. 
Samt at vi gerne vil have noget bestik.  
Bestyrelsen opfordre til at der bliver søgt penge hos studenter rådet.  
Josephine for lektier for til næste gang. Bestyrelsen vil gerne have en redegørelse for hvad 
campusudvalget er og hvad de kan og om de evt. selv har nogle penge.  
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9. Rustur v/ Helena 

Ruskontakterne har sammen med institutterne og de økonomiansvarlige afholdt økonomi 
møde dags dato. De har snakket om at øge egenbetalingen for rusturen, så det bliver 
dyrere for de nye studerende, der er på tale at det bliver 100kr per dag. Dette gør der er et 
større rådighedsbeløb. Bestyrelsen synes det lyder fint.  
Der skal være styr på bagels betaling, det er der styr på. Stine sørger for Maria der har lagt 
ud for de penge FN skal melde ind med.  
 

10. FFFFFFFFFFFFFFFFiesta v/ Helena 
Der er penge fra det overskud der blev lavet til foreningernes A-vej, de skal bruges til 
FFFfest! Stine melder tilbage med hvor mange der er. Mad bliver enten egenbetaling eller 
at ens egen forening dækker det beløb og Helena fremhæver at der er et Google Docs, man 
lige skal skrive i hvis man har nogle allergier eller specielle mad præferencer.  
Det er rykket fra kl. 15 til 16: tour de kontorà madà fest  
Drink: Ale no. 16.  
Pynt: Grøneplanter, grene, tegninger og FLS logo.  
Leg: La la landskabsarkitekt når de skal ind på kontoret og de skal bygge et forslag på hvad 
der kunne være i stedet for kunstværket. Vi laver sjov med vi ikke kan komme ind på 
kontoret fordi det kun er formand og kasser der har nøgle, og de er her desværre ikke.  
Udklædning: sort tøj, briller og hue samt sketch blok.  
 

11. Næste møde? Og mad 
Onsdag d. 13/3-19 – der skrives ud på Facebook i forhold til med.  

 
12. Evt. 

JA orientering:  
Om tasker 

Gammelt merch:  
Mette har snakket med skolen på Grundtvigsvej, de vil gerne overtage blokke og kitler og hun 
aftaler dato.  


