Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Stormöte 2

PROTOKOLL
2013-12-16
Plats: Kårhuset Origo

Protokoll, F-stormöte 2 13/14
Datum
Tid
Plats

2013-12-16
17.15
Kårhuset Origo

F13-2

FORMALIA

F13-2.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 17.38

F13-2.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F13-2.3

Val

F13-2.4

F13-2.5
F13-2.6
F13-2.7

1.
Till mötesordförande väljs Marina Wallin F10
2.
Till sekreterare väljs Johan Gunnars F11
3.
Till justerare väljs Kristoffer Landfors ET12,
Martin Lundqvist ET13
4.
Justeringsdatum 2014-01-07
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga smF13-2.4
Mötet finnes beslutmässigt med 28 närvarande medlemmar
Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst
Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns
Adjungeringar
Inga adjungeringar

M13-2

MEDDELANDEN

M13-2.1

Ordföranden informerar
Har varit på ett orådsmöte där ordförande har bestämts.
Orådet planerar också en pepp för de sektionsaktiva.
Kårstyrelsen har dåligt med personal på grund av ett avhopp och två
sjukskrivna. De letar efter ersättare.
SaFt (tidigare FY-världen), har varit till Linköping för en träff med övriga
medlemssektioner. Nästa år kommer denna träff hållas i Umeå.
Om det kommer upp några idéer till denna träff skall dessa föras fram.

M13-2.2

Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:
Har inte haft något möte då ordförande saknas.
Studiesociala enheten:
Letar efter ett sektionernas hus.
Kommer fortsätta med sektionskampen.
Har planer på att arrangera ett snöbolls-sm.

Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Stormöte 2

PROTOKOLL
2013-12-16
Plats: Kårhuset Origo

Utbildningsbevakningsenheten:
Har inte haft något möte då ordförande saknas.
M13-2.3

Undergrupperna informerar
Faust:
Faust har anordnat en dodgeballturnering. Många lag deltog.
En F-sittning har anordnats där invigning av overallerna skedde för F13 och
ET13. Denna sittning genomfördes på Tunnelbacken och det blev en succé.
Fyra nya har valts in i Faust.
Faust säljer märken i Mitum på tisdagar.
Har sålt biljetter till Student-ski som kommer äga rum efter jul.
Anordnade ett Ämppos under Teknisk Fysiks jubileumvecka.

-redaktionen:
Läsårets andra nummer är på väg ut. Var dåligt med citat i citatlådan.
Göte-K:
Har blivit bestulna på pengar och kommer därför börja tömma oftare.
Enar J-K:
Har blivit bestulna på lite småmynt. Kommer ta tag i att fixa elen i lokalen inom
kort. Ligger på noll kronor nu igen i kassan efter att ha legat back på grund av
stölder.
If enar
Många är med och tränar varje vecka.
Det går bra för laget i korpenserien.
M13-2.4

Amanuenserna informerar
Teknisk Fysiks:
Teknisk Fysik har haft jubileum.
PR-gruppen och studienämnden arbetar vidare.
Whiteboardtavlorna som har beställts till NA-korridoren har kommit.
I april kommer det anordnas en robottävling.

M13-2.5

Fum informerar
Letar fram en krislösning för kårstyrelsen.

M13-2.6

Övriga informerar
Christian Öberg vill berätta att Energiteknik har en märkestävling till jubileet.
Priset kommer vara en gratis biljett till sittningen.
Richard Skogeby vill berätta att det kan vara bra att införa en sponsoransvarig i
klasserna som kan leda till att mer pengar kommer in till mottagningen. Om det
finns intresse för detta skall Richard Skogeby kontaktas.
Jonatan Mossegård vill berätta att det kommer finnas julfika i NA-korridoren i
morgon tisdag.
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Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
17.59 Jessica Åhlund justeras ut
18.05 Paus för kaffe
18.21 Mötet återupptas

M13-2.8

Beslutsuppföljning
Beslutsuppföljning gås igenom och läggs till handlingarna.
Se bilaga smM13-2.
De 5000 kronor som äskades till Teknisk Fysiks jubileum spenderades vid
tillverkning av magneter, jubileumskriften och annat övrigt material.

V13-2

VAL

V13-2.1

Val av studeranderepresentant från ÖI-13 till F-sektionens styrelse 13/14
Stormötet föreslås vakantsätta platsen som studeranderepresentant för ÖI-13

V13-2.2

Stormötet beslutar
att vakantsätta platsen som studeranderepresentant för ÖI-13
Val av representant vid Strålningsvetenskapens Institutionsrådsmöte
Stormötet föreslås välja Richard Skogeby F12 till representant vid
Strålningsvetenskapens Institutionsrådsmöte.
Stormötet beslutar
att välja Richard Skogeby F12 till representant vid Strålningsvetenskapens
Institutionsrådsmöte.

Ä13-2

ÄRENDEN

Ä13-2.1

Förslag till ändring av F-sektionens Stadga. Första läsningen
Stormötet föreslås godkänna stadgeändringen enligt bilaga smÄ13-2.1a.

Ä13-2.2

Stormötet beslutar
att godkänna stadgeändringen.
Sektionens logotyp
Stormötet föreslås hitta och godkänna en ny logga eller att ha kvar den gamla.
Diskussioner om bland annat marknadsföring av en eventuell ny logga har
pågått. Det pratades bland annat om att loggan kommer tryckas på alla
dokument och eventuellt kommer märken tillverkas.
Stormötet beslutar
att godkänna nya loggan enligt bilaga smÄ13-2.2.
Loggan kommer vara lila med ett F i en cirkel. Styrelsen kommer sedan lägga
till text.

A13-2

AVSLUTANDE FORMALIA
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A13-2.1

Övriga frågor
Inga övriga frågor

A13-2.2

Mötets avslutande
Mötet avslutades 18.56
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Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
Marina Wallin F10

_______________________
Johan Gunnars F11

Justeras

Justeras

_______________________
Kristoffer Landfors ET12

_______________________
Martin Lundqvist ET13

