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Protokoll, F-styrelsesammanträde 7 17/18
Datum
Tid
Plats

2017-11-02
12:15
NA332

F17-7

FORMALIA

F17-7.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 12:15

F17-7.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F17-7.3

Val

F17-7.4

1.
Till mötesordförande väljs Samuel Ulin F13
2.
Till sekreterare väljs Anna Åhlström F16
3.
Till justerare väljs Mikaela Andersson F16
4.
Justeringsdatum sätts till 2017-11-16
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga ssF17-7.1
Mötet finnes beslutsmässigt med 12 närvarande med 8 röstberättigade
Adjungeringar
Inga adjungeringar

F17-7.5
F17-7.6

Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst

F17-7.7

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkännes

M17-7

MEDDELANDEN

M17-7.1

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna

M17-7.2

Ordföranden informerar
Samuel har inte tittat på styrelsereform ännu, han ska göra det till nästa
stormöte och kommer då ha med en motion om denna ändring. Målet är att få
igenom reformen innan stormöte 4 så att valet av kommande styrelse kommer
att följa de nya stadgarna.
Vi måste prata med kommande ÖI-generaler om att få nollorna att engagera sig
i F-sektionen (komma på F-sektionens dag t.ex.).

M17-7.3

Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:
Studiesociala enheten:
Utbildningsbevakningsenheten:
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Informationsenheten:
M17-7.4

Undergrupperna informerar
Studienämnden TFY:
Studienämnden ET:
Faust:
Ska ha overallsinvigning 8 december. Det är många som har skaffat ove. Har
spelkväll på Origo på torsdag, då kommer ölbaren och köket vara öppet.
Biljetter till Studentski säljs på måndag. Oskar är salty.

j-redaktionen:
Hade kick-off igår. KUL!
Göte-K:
Har ändrat städpolicyn. Det är nu allas ansvar att städa. Nästa vecka kommer
det bjudas på fika och det kommer hållas ett brandskyddsmöte.
Enar J-K:
NärU:
M17-7.5

Amanuenserna informerar
Teknisk Fysik:
Amanuenserna ska ha möte nästa vecka. De ska beställa profilvaror och
kommer då först göra en intressekoll. Man kommer sedan att betala innan
beställningen läggs.
Kvalitetsamanuens: Har haft profilmässa. Planerar brunchrådet.
Samverkansamanuens: Har gjort/För alumndatabas. Har haft möte med
universitetsjurist gällande lagar om identitetshandlingar. Planerar årshögtiden.
IT-amanuens: Planerar robottävlingen. Strukturerar upp hemsidan, gör sidor
mer lättåtkomliga. Har haft diskussion om utbytesstudenter, att amanuenser ska
synas mer för dem och informera dem.
Energiteknik:

M17-7.6

Fum informerar
Har haft möte där André Schoemaker valdes till talman. Det diskuterades kring
hur det ska bli en jämn arbetsbörda för alla.
12:32 Hugo Johansson justeras ut, mötet har 11 närvarande och 8
röstberättigade
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M17-7.7

Övriga informerar
På nästa tentafika ska det inte vara jordnötssmör i någon bakelse.
Några från F15 har gått till NTK-kansliet och klagat på en grinig tentavakt,
NTK tog det seriöst.

V17-7

VAL

Ä17-7

ÄRENDEN

Ä17-7.1

Sektionspepp
Uppdatering
Alla har haft fullt upp och därför har det inte planerats något sen förra mötet. Vi
behöver fortfarande boka Origo. Oskar ska fixa så att barlag F kan jobba. Vi ska
bjuda på mat/snacks.
Styrelsen beslutar
att spendera 2000 kr på mat/snacks till sektionspeppen

Ä17-7.2

SaFt
Höstens SaFt
Vi har råd med att skicka iväg 4-5 st till höstens SaFt som kommer att vara 1-3
december i Lund. Preliminärt kommer Mikaela, Oskar och Samuel att åka. De
som inte åker nu har chans att åka på SaFt till våren. Finns det platser över till
våren så kan även andra medlemmar i sektionen få åka dit.

Ä17-7.3

Äskning från Enar-JK
Se bilaga ssÄ17-7.3
Enar-JK äskar om två molekylbyggsatser för att underlätta inlärningen av olika
molekylstrukturer. Detta kostar 740 kr.
Styrelsen beslutar
att bevilja äskan om 740 kr för inköp av molekylbyggsatser

D17-7

DISKUSSION

D17-7.1

Öppen Ingång
Diskussion kring engagemang och mottagningsbudget
17/40 ÖI-nollor är med i kåren. Detta innebär att de bidrar med 1250 kr till
sektionen. Den mottagningsbudget de får av oss är betydligt mer än så. Mellan
stormöte 2 och stormöte 3 ska Samuel prata med blivande ÖI-generaler. Med
det låga engagemanget från ÖI känns det just nu mer rimligt att ge dem en
mottagningbudget på 1250 kr. Vi tänker att det är en bra idé att sätta villkor för
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att få en större budget, detta görs då på stormöte. Vi kan senare titta på strategier
för att öka kårengagemang. Vi ska gå till någon föreläsning och informera
nollorna om stormötet i fråga och ge info om vad som kommer att tas upp.
A17-7

AVSLUTANDE FORMALIA

A17-7.1

Övriga frågor
1.
Anna – Vem fixar whitelinesblock till nollorna som vann
tipspromenaden under F-sektionens dag? 10 st ska köpas in.
Styrelsen beslutar
att bevilja inköp av whitelinesblock för 1000 kr.
2.
Sofia – ET skötte inte sin sommarringning. De har ringt men inte
skickat in dokument om detta. Det är för sent att göra det nu. Frågan är då om
vi kommer att få pengar för detta eller ej. Prata med Amanda Vikström på NTK
om detta och rapportera till nästa möte.

A17-7.2

Nästa mötesdatum
Nästa möte blir 2017-11-16 kl. 12:15

A17-7.3

Mötets avslutande
Mötet avslutas 13:02

Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
Samuel Ulin F13

_______________________
Anna Åhlström F16

Justeras
_______________________
Mikaela Andersson F16

