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Protokoll, F-styrelsesammanträde 6 17/18
Datum
Tid
Plats

2017-10-19
12:15
NA332

F17-6

FORMALIA

F17-6.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 12:16

F17-6.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F17-6.3

Val

F17-6.4

1.
Till mötesordförande väljs Samuel Ulin F13
2.
Till sekreterare väljs Anna Åhlström F16
3.
Till justerare väljs Fritz Forsgren F16
4.
Justeringsdatum sätts till 2017-11-02
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga ssF17-6.1
Mötet finnes beslutsmässigt med 9 närvarande med 7 röstberättigade
Adjungeringar
Inga adjungeringar

F17-6.5
F17-6.6

Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst

F17-6.7

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkännes

M17-6

MEDDELANDEN

M17-6.1

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna
12:19 Jonas Bergmansson justeras in, mötet har 10 närvarande med 8
röstberättigade

M17-6.2

Ordföranden informerar
Det finns inget intresse att ta in Öppen Ingång från någon annan sektion. Det
finns risk att det bli konflikter då ÖI inte verkar intresserade av någon sektion
och sektionerna vill ha engagerade medlemmar.
Det har varit orådsmöte men inget speciellt togs upp.
Orådet ska ta tag i sektionskampen. Det är som Overallens dag fast för
sektionerna. Det kommer att bestå av tävlingar och en sittning på kvällen. Helin
kommer på nästa möte för att prata om idéer kring detta.

Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Styrelsemöte 6

M17-6.3

PROTOKOLL
2017-10-19
Plats: NA332

Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:
Studiesociala enheten:
Utbildningsbevakningsenheten:
Informationsenheten:

M17-6.4

Undergrupperna informerar
Studienämnden TFY:
Studienämnden ET:
Faust:
25-årsjubileumssittningen var lyckad. Jättebra spex. Hela helgen var väldigt
lyckad. Ca 135 personer kom på sittningen, varav 21 st alumner och 7 st
respektive. Alla sponsrade biljetter för F-sektionister gick åt.

j-redaktionen:
Tog sin redaktionsbild igår. Nästa nummer kommer ut i början på november.
Oskar har nästan skrivit klart styrelsens återkommande insändare.
Göte-K:
Enar J-K:
NärU:
M17-6.5

Amanuenserna informerar
Teknisk Fysik:
Kvalitetsamanuens:
Samverkansamanuens:
IT-amanuens:
Energiteknik:

M17-6.6

Fum informerar

M17-6.7

Övriga informerar
Matteinstutitionen måste följa de regler som finns kring återlämningar. Fysik
och data bryter också mot dessa regler. Samuel ska prata med Beatrice om detta.
Vi vill ha ett tredje ominlämningstillfälle. Vi ska även ha rätt till 5
omexaminationstillfällen.
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V17-6

VAL

Ä17-6

ÄRENDEN

Ä17-6.1

Styrelsetröjor
Eventuell ändring av tidigare beslut
Tröjorna kostade 18 kr mer än budgeterat, d.v.s. 5118 kr istället för 5100 kr.
Styrelsen beslutar
att ändra tidigare beslut om inköp av styrelsetröjor till summan 5118 kr

Ä17-6.2

Sektionspepp
Planering
Ska hållas 2 november på Origo. Ansvariga för sektionspeppen: Fritz, Oskar,
Jonas och Mikaela. Det som behöver fixas: boka Origo, någon typ av aktivitet
(förslagsvis quiz om F-sektionen), se till att Barlag F kan jobba, göra ett
Facebook-evenemang (för det som händer efter den formella delen).
Samuel ansvarar för den formella delen samt att skicka ut inbjudningar.

Ä17-6.3

Tentafika till ettorna
Planering
Fritz, Anna och Mikaela ansvarar för att dela ut fika. Anna och Mikaela bakar.
Vi måste förutom ingredienser även köpa servetter. Ska vara skyltat att det är
styrelsen som bjuder och att F-sektionister får gratis fika. Bakar alternativ för
glutenintoleranta och veganer. Vi budgeterar totalt 500 kr för detta.

D17-6

DISKUSSION

D17-6.1

Styrelseomstrukturering
Diskussion utifrån tidigare förslag
Vi vill inte ha suppleanter i styrelsen utan vill istället införa nya roller för att
förbättra kommunikation mellan styrelsen och de olika enheterna samt
undergrupperna. Detta vill vi göra genom att de som är styrelsemedlemmar
även ska sitta i någon enhet, på samma sätt som att orförande för NärU även
sitter i arbetsmarknadsenheten. Vi vill fortfarande ha jämnt fördelat mellan F
och ET. Dessa förtroendevalda ska väljas direkt på stormöten (t.ex. vice
ordförande och informationsansvarig väljs inte på ett styrelsemöte).
Undergrupperna kommer också att ha en specifik person som kontaktperson,
t.ex. skulle den i styrelsen som även sitter i studiesociala enheten att ha festeriet
Faust ”under sig”.
Denna omstrukturering skulle göra att enheternas representanter med mycket
större sannolikhet kommer på stormöten. Valberedningen kommer inte behöva
leta efter personer till lika många poster längre. Det kommer att vara 10 st med
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rösträtt i styrelsen istället för 8 st. Vi tror att denna omstrukturering kommer att
locka de mest engagerade individerna, vilket är bra, så att ingen går på möten
”bara för att”.
Vi måste driva igenom detta på de två kommande stormötena för att detta ska
gälla till nästa läsår. Hur ska vi skriva i stadgarna? Måste vi ha med att det ska
vara två från F och två från ET (som vi har med vice ordförande,
informationsansvarig och suppleanter just nu)? Vi bör lista undergrupperna i
stadgarna, d.v.s. vilken styrelsemedlem som har kommunikation med vilka
grupper som sitt ansvar.
A17-6

AVSLUTANDE FORMALIA

A17-6.1

Övriga frågor
1.
Nils Johansson – När ska vi samlas ikväll? Kl. 17:00 vid ÅC för
de som vill handla. Vi ska baka egna pizzor.
Nästa mötesdatum
Nästa möte blir 2017-11-02 kl. 12:15

A17-6.2
A17-6.3

Mötets avslutande
Mötet avslutas 12:57

Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
Samuel Ulin F13

_______________________
Anna Åhlström F16

Justeras
_______________________
Fritz Forsgren F16

