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Protokoll, F-stormöte 2 14/15
Datum
Tid
Plats

2014-12-08
17.00
Origo

F14-2

FORMALIA

F14-2.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 17:36

F14-2.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F14-2.3

Val

F14-2.4

1.
Till mötesordförande väljs Viktor Lindström ET11
2.
Till sekreterare väljs Jessica Åhlund ET11
3.
Till justerare väljs Sanna Johansson F11, Samuel Uhlin F13
4.
Justeringsdatum 19 december
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga smF14-2.1
Mötet finnes beslutmässigt med 20 närvarande medlemmar

F14-2.5

Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst

F14-2.6

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan gödkännes med följande ändringar.
smÄ14-2.3 ska vara smÄ14-2.2 under Ä14-2.2.
Ä14-2.och Ä14-2.2 ska föredragande ändras till Viktor Lindström.

F14-2.7

Adjungeringar
Jennifer Wallace från kårstyrelsen och Frida Stenbo DV12 adjungeras med
närvaro- och yttranderätt.

M14-2

MEDDELANDEN

M14-2.1

Ordföranden informerar
Man får äta gröt tills det tar slut.

M14-2.2

Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:
Lunchföreläsning imorgon (9/12) med Komatsu Forest.
Studiesociala enheten:
Varit på SAMO utbildning.
Preliminärt ska de anordna en pre-Studentski i Vindeln och åka skidor. Funderar
över vad de kan göra för arrangemang för kårmedlemmar till våren.
De vill förbättra pluggplatserna på Origo genom att sätta in mikrovågsugnar,
erbjuda fika och ha vita tavlor.
De diskuterar att anordna en Intro sittning där man då kan gå igenom alla
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sittningsregler ordentligt och melodierna på sånger så att de lever vidare.
Utbildningsbevakningsenheten:
Ska ha en workshop tillsammans med tentamensservice, pga. av
tentamensproblematiken med bland annat olämpliga salar som att man har fått
skriva tentamen i hörsalar, på IKSU och på Nolia
M14-2.3

Undergrupperna informerar
Faust:
Peppar inför studentski. Den 17 januari kommer de att anordna en
overallsittning för alla 1:or.

-redaktionen:
Första numret har kommit ut och nästa nummer trycks nästa vecka.
Sen ska de även lägga upp tidningen på F-sektionens hemsida.
Göte-K:
Har haft syjunta och ska ha en till. Har haft EPG (efter plugget Göte) och
spelade spel. Planerar att köpa in en ordentlig kaffe maskin.
Enar J-K:
Fått en multiskrivare, som kan skriva i färg och kopiera. Har även fått en
projektor ska sättas upp under jul.
Elen ska dras om och få 13 nya dubbeluttag och 2-3 faser. Kan då sätta in fler
mikrovågsugnar även detta ska ske under jul.
Barlag F:
Vill gärna ha in flera från Energiteknink. Håller på med en ny logga. Vill
försöka synas mer under mottagningen.
Kenny Ericsson justeras in 18:03
M14-2.4

Fum informerar
Har haft pre-Fum de diskuterade då bland annat hur kåren ska vara mer synlig i
sektionerna, om man ska presentera kårens struktur på första stormötet för de
nya, om att kåren ska ta fram dokument för att beskriva de olika positionerna så
att de ska vara lättare att välja in personer.
Även varit Fum de har bland annat diskuterat att Umeå studentkår ville att de
skulle hjälpa till att rädda Skarinska med ekonomiska bidrag men röstade nej till
detta. Nästa möte på torsdag.

M14-2.5

Övriga informerar
NTK informerar om att den 17/12 kl. 16:00-17:30 kommer Lennart Söder,
professor i elektriska energisystem vid KTH och har en föreläsning om hållbar
energi. För NTK medlemmar är det gratis.

M14-2.6

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
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M14-2.7

Beslutsuppföljning
Beslutsuppföljning gås igenom och läggs till handlingarna.
Se bilaga smM14-2.3.

V14-2

VAL

V14-2.1

Val av representant till kommunikationsenheten vid NTK
Stormötet föreslås välja Peter Byström F12 till representant till
kommunikationsenheten vid NTK.
Stormötet beslutar
att välja Peter Byström F12 till representant till kommunikationsenheten vid
NTK.

Ä14-2

ÄRENDEN

Ä14-2.1

Motion om ändring av F-sektionens stadga. Första läsningen
Se bilaga smÄ14-2.1
Stormötet beslutar
att godkänna motionen om ändring av F-sektionens stadga.
Det diskuterades följande. Blir det en stor arbetsbelastning att vara med i alla
tre. Kan det vara någon annan än ordförande i NärU som är med i styrelsen.
Frida Stenebo justeras ut 19:00

Ä14-2.2

Proposition om uppsägning av F-sektionens bankgiro
Se bilaga smÄ14-2.2
Stormötet beslutar
att godkänna propositionen om uppsägning av F-sektionens bankgiro.

A14-2

AVSLUTANDE FORMALIA

A14-2.1

Övriga frågor
Sanna – Undrar om det finns något intresse för att köpa in spel till Epp, vilket
det verkar som. Kan låna spel för att känna av intresse till exempel från World
of boardgames.

A14-2.2

Mötets avslutande
Mötet avslutades 19:30

Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
Viktor Lindström ET11

_______________________
Jessica Åhlund ET11
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Justeras

Justeras

_______________________
Sanna Johansson F11

_______________________
Samuel Uhlin F13

