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Protokoll, F-stormöte 3 13/14
Datum
Tid
Plats

2014-03-10
17.15
Kårhuset Origo

F13-3

FORMALIA

F13-3.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 17.26

F13-3.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F13-3.3

Val

F13-3.4

1.
Till mötesordförande väljs Marina Wallin F10
2.
Till sekreterare väljs Johan Gunnars F11
3.
Till justerare väljs Kristoffer Landfors ET12,
Richard Skogeby F12
4.
Justeringsdatum 2014-03-24
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga smF13-3.4
Mötet finnes beslutmässigt med 16 närvarande medlemmar varav 9 icke
styrelsemedlemmar.
Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst

F13-3.5
F13-3.6

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns

F13-3.7

Adjungeringar
Inga adjungeringar

M13-3

MEDDELANDEN

M13-3.1

Ordföranden informerar
Styrelsen har bjudit de nya från Öppen Ingång på tacos.
Calculuspingis har också anordnats där segrare blev Richard Hållbus från ET11.
Det har varit en sektionspepp för de aktiva inom sektionsstyrelserna.
Linnea Häreskog och Kristoffer Landfors kommer åka till Göteborg för nästa
träff med SaFt. Mottagningskultur och alkoholpolicy kommer att diskuteras.

M13-3.2

Enheterna informerar
Utbildningsbevakningsenheten:
Haft möte. Utbildningsbevakaren på kårkansliet är nu tillbaka. Man har kunnat
nominera till NTKs pedagogiska pris.
Kommunikationsenheten:
Sektionshemsidan ligger nu uppe.
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Undergrupperna informerar
Faust:
Faust vann OS. De kommer anordna ett pulkarace samt en overallsittning den
29 mars. De har också utsett en ny styrelse.

-redaktionen:
Det har varit en deadline men den har blivit framskjuten. Det finns nu en grupp
på Facebook för .
Göte-K:
Ekonomin är nu återställd efter höstens stöld. Ska börja planera hur styret ska se
ut för nästa läsår.
Enar J-K:
Håller på att fixa omdragningen av el i kulvertlokalen.
Enar if.
Har spelat en fotbollscup. Ett lag gick vidare till Stockholm.
M13-3.4

Amanuenserna informerar
Teknisk Fysiks:
Har varit på en gymnasiemässa. Håller på att rekrytera nya amanuenser.

M13-3.5

Fum informerar
Axel Arén har blivit nominerad till projektledare för Uniaden men blev inte
genomröstad med majoritet av rösterna. Nya nomineringar ska in inom kort.
NTKs valberedning har börjat arbetet med nomineringarna för nästa års
styrelse.

M13-3.6

Övriga informerar
Klara Mogensen vill berätta att om Umeå ska vara värd för SaFt nästa höst så
ska en grupp som vill arbeta med detta startas. Om någon kan tänka sig att vara
med i denna grupp så går det bra att anmäla intresse.
Kristoffer Landfors vill berätta att Superfesteriet har haft möte där en ny
styrelse har valts.

M13-3.7

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

M13-3.8

Beslutsuppföljning
Beslut gås igenom och läggs till handlingarna. Se bilaga smM13-3.

Ä13-3

ÄRENDEN

Ä13-3.1

Revision av mottagningen 2013
Revisionsberättelser från mottagningsrevisorerna för Teknisk Fysik,
Energiteknik och Öppen ingång gås igenom. Se bilaga smÄ13-3.1 a-f.
Stormötet beslutar
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att behandla samtliga programs berättelser i samma beslut samt
att ge mottagningskassörer och revisorer för 2013 ansvarsfrihet.
Ä13-3.2

Ä13-3.3

Ä13-3.4

Förslag till ändring av F-sektionens Stadga. Andra läsningen
Stormötet föreslås godkänna stadgeändringen enligt bilaga smÄ13-3.2a.
Stormötet beslutar
att godkänna stadgeändringen.
Förslag till ändring av F-sektionens Stadga. Första läsningen
Stormötet föreslås godkänna stadgeändringen enligt bilaga smÄ13-3.3a.
Stormötet beslutar
att godkänna stadgeändringen.
Budgetrevidering
Mer pengar har kommit in än beräknat. Stormötet föreslås godkänna
budgetrevideringen enligt bilaga smÄ13-3.4.
Stormötet beslutar
att godkänna budgetrevideringen.

A13-3

AVSLUTANDE FORMALIA

A13-3.1

Övriga frågor
Anna Zäll – När kommer generalutbildningen dra igång? Inom några veckor.
Richard Skogeby – Ska Energiteknik ha någon sponsoransvarig till
mottagningen? Jimmy Walldén tar på sig ansvaret.
Mötets avslutande
Mötet avslutades 18.10

A13-3.2

Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
Marina Wallin F10

_______________________
Johan Gunnars F11

Justeras

Justeras

_______________________
Kristoffer Landfors ET12

_______________________
Richard Skogeby F12

