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Protokoll, F-styrelsesammanträde 8 17/18
Datum
Tid
Plats

2017-11-16
12:15
NA332

F17-8

FORMALIA

F17-8.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 12:17

F17-8.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F17-8.3

Val

F17-8.4

1.
Till mötesordförande väljs Samuel Ulin F13
2.
Till sekreterare väljs Anna Åhlström F16
3.
Till justerare väljs Nils Johansson ET16
4.
Justeringsdatum sätts till 2017-11-29
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga ssF17-8.1
Mötet finnes beslutsmässigt med 11 närvarande med 8 röstberättigade
Adjungeringar
Inga adjungeringar

F17-8.5
F17-8.6

Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst

F17-8.7

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkännes

M17-8

MEDDELANDEN

M17-8.1

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna

M17-8.2

Ordföranden informerar
Ansökan om bidrag till alumniinventeringen har blivit godkänd. KUL!
3 st från styrelsen kom på utbildningsdagen STURE. 9 av totalt 16 anmälda dök
upp.
Ordföranden måste bli klar med dokument kring styrelsereformen till nästa
möte och behöver hjälp med detta.

M17-8.3

Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:
Studiesociala enheten:
Utbildningsbevakningsenheten:
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Informationsenheten:
M17-8.4

Undergrupperna informerar
Studienämnden TFY:
Studienämnden ET:
Faust:
Några ska åka till Luleå nästa helg för att festa i tre dagar.

j-redaktionen:
Har haft möte där det diskuterats kring att lägga ett ex av Phi i
Fysikinstitutionens fikarum i utbyte mot att någon därifrån bidrar med något till
tidningen (t.ex. Maria Hamrin skriver om årshögtiden). Nästa nummer kommer
att ha tema 42 och ska komma ut någon gång innan jul.
Göte-K:
Har fått in många nya ettor. Fikaansvarig har valts.
Enar J-K:
NärU:

M17-8.5

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

M17-8.6

Fum informerar

M17-8.7

Övriga informerar

V17-8

VAL

Ä17-8

ÄRENDEN
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Ä17-8.1

Sektionspepp
Uppdatering
Vi måste gå ut med datum för sektionspeppen minst två veckor i förväg för att
få dit ordföranden för alla undergrupper. Vi bestämmer oss för att ha peppen
tidigt i januari. Allt ska vara planerat innan juluppehållet och då ska även datum
vara satt. Förslagsvis kan vi ha detta helgen/veckan innan TF:s återspark. Glöm
ej att tänka på att folk skriver tentor i januari!

Ä17-8.2

Swish för sektionen
Information från ekonomiansvarig vid NTK
Kåren slutar med att använda kontanter och vill även att sektionerna ska göra
det nu. Vi har därmed två alternativ: antingen skaffar vi ett eget swish-konto
eller så använder vi kårens. Det kommer att kosta 500 kr per år om vi vill ha ett
eget konto. Det kommer även att kosta 2 kr per transaktion (oavsett om vi har
eget konto eller använder kårens).
12:33 Kim justeras in, mötet har 12 närvarande och 8 röstberättigade
Detta innebär att kulvertlokalerna inte kommer att ha kontantkassor längre. Där
får ansvariga bestämma hur betalningen ska gå till (om priset ska höjas på varor
eller om en avgift ska läggas till per transaktion, till exempel).
Vi kommer att få en QR-kod för swish-betalningar och planscher samt
klisterlappar med denna QR-kod på. Vi får swish-kontot så fort vi bestämt oss
för hur vi vill göra. Vi måste prata med kassörer från undergrupperna om
förändringen.
Styrelsen beslutar
att skaffa ett eget swish-konto/swish-nummer för sektionen.

Ä17-8.3

Stormöte 2
Måndag 4 december. Samuel skickar en kallelse senast på måndag. Sofia fixar
affischen. Oskar sätter upp affischer. Vi ska ha ett google form där man anmäler
sig och får önska mat till julbordet. Deadline kommer att vara några dagar innan
för de som vill ha mat. På detta stormöte ska vi servera maten tidigare, 16:30.
På mötet ska vi främst ta upp ÖI-frågan och styrelsereformen.
Vi kommer att behöva åka och handla och planerar att låna NTK’s bil för detta.
Inhandling sker på måndag morgon. Vi styr upp ett team som handlar och ett
som lagar mat.
Inhandling: Nils, Jonas, Mikaela
Tillagning: Samuel, Sofia, Oskar, Jonas, Alma
Oskar ska kolla upp om det går att fixa EMP (efter-mötes-pub).
12:48 Hoppar till punkt D17-8.1 för att sedan återgå till denna punkt när Lucas
justerats ut
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Fritz fixar närvarolista. Tim skriver ut handlingar. Samuel kollar om det finns
plats i kylarna på Origo. Nils kollar upp bokning av NTK-bilen. Samuel och
Sofia sammanställer inköpslistan.
D17-8

DISKUSSION

D17-8.1

F-sektionens hemsida
Vidareutveckling
Vi vill ha en snyggare och bättre sida för sektionen. Just nu är F-sektionens
hemsida baserad på Wordpress. Teknisk Fysiks hemsida är baserad på ett paket
som man betalar för. Ändringar på sidan kräver inte alls lika mycket arbete som
då man använder Wordpress. Ett sådant paket kostar 1000+ kr. Detta är en
engångssumma. Använder man detta går det att göra flera användare som kan
logga in och ändra innehåll.
Vi tänker att 2-3 personer kan jobba med att utveckling av hemsidan, dessa kan
väljas på stormöte. På kommande stormöte kommer Lucas att ha en pitch om att
basera sektionens hemsida på detta typ av paket.
Något positivt med att använda samma paket som Teknisk Fysiks hemsida är att
vi kommer kunna ta hjälp av IT-amanuensen då denne använder samma plug-in.
12:56 Lucas justeras ut, mötet har 11 närvarande och 8 röstberättigade

A17-8

AVSLUTANDE FORMALIA

A17-8.1

Övriga frågor

A17-8.2

Nästa mötesdatum
Nästa möte blir 2017-11-29

A17-8.3

Mötets avslutande
Mötet avslutas 13:04

Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
Samuel Ulin F13

_______________________
Anna Åhlström F16

Justeras
_______________________
Nils Johansson ET16

