Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Stormöte 1

PROTOKOLL
2016-09-19
Plats: Kårhuset Origo

Protokoll, F-stormöte 1 16/17
Datum
Tid
Plats

2016-09-19
17:00
Kårhuset Origo

F16-1

FORMALIA

F16-1.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 17:14

F16-1.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F16-1.3

Val

F16-1.4

1.
Till mötesordförande väljs Erik Sjöström ET15
2.
Till sekreterare väljs Sofia Fröjd F13
3.
Till justerare väljs Simon Nilsson ET14 och Emil Eriksson F16
4.
Justeringsdatum 2016-09-28
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga smF16-1.1
Mötet finnes beslutsmässigt med 26 närvarande medlemmar

F16-1.5

Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst

F16-1.6

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkännes

F16-1.7

Adjungeringar
Sara Ölmelid med närvarorätt och yttranderätt

M16-1

MEDDELANDEN

M16-1.1

Ordföranden informerar
SaFt i november, ska snart fråga vilka som vill åka iväg.

M16-1.2

Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:
Studiesociala enheten:
Har ej haft möte än.
Utbildningsbevakningsenheten:
Kommunikationsenheten:

M16-1.3

Undergrupperna informerar
Studienämnden TFY:
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Studienämnden ET:
PR-gruppen:
Faust:
Snart ha möte. Ska bland annat planera faustsittning, studentski och faustikern.
Ämppos och Faust by Night på mottagningen gick bra.

-redaktionen:
Göte-K:
Ska ha sitt första möte imorgon.
Enar J-K:
Kommit igång med godisförsäljning. Fortfarande bäst utbud.
Enar IF:
Dragit igång med fotboll och innebandy på söndagar mellan kl. 20-21. Vill
gärna ha nya medlemmar.
M16-1.4

Amanuenserna informerar
Teknisk Fysiks:
Profilmässa på gång.
Energitekniks:

M16-1.5

Fum informerar
Fum 0 planerat på onsdag. Fum 1 planerat den i början av oktober.

M16-1.6

Övriga informerar

M16-1.7

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

M16-1.8

Beslutsuppföljning
En äskan från Enar IF på 8000:- vilket vi godkänt. Grillat på F-sektionens dag.
Beslutsuppföljning gås igenom och läggs till handlingarna.

V16-1

VAL

V16-1.1

Val av ordförande till NärU, näringslivsansvarig och tillika ledamot av
NTKs arbetsmarknadsenhet
Stormötet föreslås att välja Edvin Attebo till ordförande i NärU.
Stormötet beslutar
att välja Edvin Attebo till ordförande i NärU
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Val av studentrepresentanter från ET16, F16 och ÖI16
Stormötet föreslås att vakantsätta platsen till studentrepresentanter för ET16,
Sofia Nystedt eller Liubov Guseva till studentrepresentanter för F16 och
vakantsätta platsen till studentrepresentanter för ÖI16
Samuel Uhlin har jäv
17:41 Paus
18:08 Mötet återupptas
Stormötet beslutar
att vakantsätta platsen till studentrepresentant för ET16 samt
att välja Sofia Nystedt till studentrepresentant för F16 samt
att vakantsätta platsen till studentrepresentant för ÖI16.
17:36 Justering av röstlängd, Peter Byström.
18:08 Justering av röstlängd, Karolina Bengtsdotter och Tim Anthony

V16-1.3

Val av styrelsesuppleant för ET
Stormötet föreslås att vakantsätta platsen till styrelsesuppleant för ET.

Stormötet beslutar
att vakantsätta platsen till styrelsesuppleant för ET.
V16-1.4

Val av revisorer
Stormötet föreslås att välja Linnea Häreskog och Lucas Hedstöm till revisorer
samt Joel Berglund till suppleant.
Stormötet beslutar
att välja Linnea Häreskog och Lucas Hedström till revisorer samt
att välja Joel Berglund till suppleant.

V16-1.5

Val av φ-redaktionens chefredaktör
Stormötet föreslås att välja Oskar Dahlin till chefredaktör för φ.
Stormötet beslutar
att välja Oskar Dahlin till chefredaktör för φ.

V16-1.6

Val av valberedningen
Stormötet föreslås att vakantsätta platserna till representanter för ET, Liubov
Guseva och Kim Anh Nguyen till representanter för F samt att vakantsätta
platserna till representanter för ÖI.
Stormötet beslutar
att vakantsätta platsen till representanter för ET samt
att välja Liubov Guseva och Kim Anh Nguyen till representanter för F samt
att vakantsätta platsen till representanter för ÖI.
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Ä16-1

ÄRENDEN

Ä16-1.1

Verksamhetsberättelse 15/16
Se bilaga smÄ16-1.1
Verksamhetsberättelsen 15/16 gås igenom och läggs till handlingarna.

Ä16-1.2

Ekonomisk redogörelse 15/16
Se bilaga smÄ16-1.2
Den ekonomiska berättelsen gås igenom och läggs till handlingarna.

Ä16-1.3

Revisionsberättelse 15/16
Se bilaga smÄ16-1.3
Revisionsberättelsen 15/16 gås igenom och läggs till handlingarna.
Revisorerna 15/16 föreslår stormötet att bevilja styrelsen 15/16 ansvarsfrihet för
året 15/16
Stormötet beslutar
att bevilja styrelsen 15/16 ansvarsfrihet för verksamhetsåret 15/16.
18:31 Peter Byström och Linnea Häreskog justeras ut

Ä16-1.4

Verksamhetsplan 16/17
Se bilaga smÄ16-1.4
Verksamhetsplan 16/17 gås igenom och läggs till handlingarna.
Styrelsen föreslår
att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan 16/17.
Stormötet beslutar
att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan 16/17.

Ä16-1.5

Budget 16/17
Se bilaga smÄ16-1.5
Budget 16/17 gås igenom och läggs till handlingarna.
Styrelsen föreslår
att godkänna styrelsens förslag till budget 16/17.
Stormötet beslutar
att godkänna styrelsens förslag till budget 16/17.

A16-1

AVSLUTANDE FORMALIA

A16-1.1

Övriga frågor
Erik Sjöström – Fysiker från Luleå som vill komma på studiebesök.
Samuel Uhlin – Finns det någon plan att få fler ettor till stormötena? Ett förslag
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är mer ”reklam” från faddrar till ettor för att få in fler ettor till stormöten och fsektionens dag. Satsar på att diskutera detta på ett generalsmöte (stormöte 3).
Möjligt med låg närvaro från TF på grund av en tenta om två dagar. Bra idé att
få det till ett samtalsämne från äldrekursares sida. Jobba på att få in ÖI på ett
effektivare sätt. Fokusera på att även få in ettor efter mottagningen. ÖI bör
uppfylla sitt villkor att få studenterna till f-sektionens dag eftersom vi betalar
deras mottagning. Ett praktiskt förslag är att peppa ettorna som är här till att ta
med sina klasskompisar till nästa stormöte. Ett annat förslag är att från fsektionens sida gå ut med information till klassrummen på endimmarna innan
nästa stormöte. Gör mer ”propaganda” för varför man bör vara med i kåren och
f-sektionen. Förslag om att styrelsen arbetar med detta till nästa stormöte,
exempelvis diskussionskväll med middag för att diskutera detta med
intresserade.
A16-1.2

Mötets avslutande
Mötet avslutades 18:55

Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
Erik Sjöström ET15

_______________________
Sofia Fröjd F13

Justeras

Justeras

_______________________
Simon Nilsson ET14

_______________________
Emil Eriksson F16

