Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Styrelsemöte 9

PROTOKOLL
2017-11-29
Plats: NA332

Protokoll, F-styrelsesammanträde 9 17/18
Datum
Tid
Plats

2017-11-29
12:15
NA332

F17-9

FORMALIA

F17-9.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 12:15

F17-9.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F17-9.3

Val
1.
2.
3.
4.

F17-9.4
F17-9.5

Till mötesordförande väljs Samuel Ulin F13
Till sekreterare väljs Anna Åhlström F16
Till justerare väljs Tim Anthony F15
Justeringsdatum sätts till 2017-12-13

Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga ssF17-9.1
Mötet finnes beslutsmässigt med 8 närvarande med 6 röstberättigade
Adjungeringar
Inga adjungeringar

F17-9.6

Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst

F17-9.7

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkännes

M17-9

MEDDELANDEN

M17-9.1

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna

M17-9.2

Ordföranden informerar
Har skapat ett diskussionsunderlag för omstrukturering av styrelse. Detta ska
vara klart på fredag då handlingarna ska skickas ut.

M17-9.3

Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:
Studiesociala enheten:
Utbildningsbevakningsenheten:
Informationsenheten:
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M17-9.4

PROTOKOLL
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Undergrupperna informerar
Studienämnden TFY:
Studienämnden ET:
Faust:
Arrangerar overallsinvigning 8 december.

j-redaktionen:
Ska släppa tidningen 13/14 dec. Tema: 42. Oskar skriver ett inlägg till
tidningen.
Göte-K:
Har handlat fika för 6000 kr, tanken är att detta ska räcka i tre månader. I och
med att det är tentaperiod så kan det hända att mer går åt än planerat. Har
skickat in äskan för att kunna köpa in nya koppar. Dessa ska vara unika så att de
inte råkar hamna på fel ställe, t.ex. fysikinstitutionen.
Enar J-K:
NärU:
M17-9.5

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

M17-9.6

Fum informerar

M17-9.7

Övriga informerar
Studenter har varit missnöjda med tentan i Teknisk beräkningsvetenskap I.
Eddie bad om ursäkt för att inte ha korrekturläst den del av tentan som Niclas
Börlin skrev. Åtgärden blir att antingen sänka betygsgränserna eller lägga till
någon uppgift på nästa delprov som kan kompensera för de uppgifter som
missnöjet handlat om.
Vi har informerat en sista gång vid föreläsningarna Endimensionell analys I och
Teknisk beräkningsvetenskap I om stormötet på måndag. Hittills har vi 41 st.
anmälda.
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V17-9

VAL

Ä17-9

ÄRENDEN

Ä17-9.1

Sektionspepp
Uppdatering

PROTOKOLL
2017-11-29
Plats: NA332

Har inte gjort något.
Ä17-9.2

Stormöte 2
Föredragningslista
Vi bestämmer vad som ska tas upp på stormötet.
12:34 Jonas justeras in, mötet har 9 närvarande och 7 röstberättigade
Av de poster som ska tillsättas på stormötet föreslår vi att Anna ska väljas till
representant till råd för lika villkor vid MatStat och att Fritz ska väljas till
suppleant i FUM.
Om någon kommer på något mer som bör tas upp så ska detta meddelas senast
på fredag, innan kl 15:00. Handlingarna ska skickas ut senast kl. 22:00 samma
dag.

Ä17-9.3

Äskningar
Se bilaga ssÄ17-9.3a, b
Kim har jäv.
Styrelsen beviljar en ändring av bilagorna till rätt datum, 2017-11-29.
12:46 Nils justeras in, mötet har 10 närvarande och 7 röstberättigade
Göte-K äskar om en dammsugare till kulvertlokalen för 1550 kr samt muggar
för 180 kr.
Styrelsen beslutar
att bevilja äskningarna från Göte-K

D17-9

DISKUSSION

D17-9.1

Omstrukturering av styrelse
Diskussionsunderlag delas ut på plats

Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Styrelsemöte 9

PROTOKOLL
2017-11-29
Plats: NA332

Vi vill göra ändringar i stadgarna, i arbetsordningen. Förändringarna är att alla i
styrelsen ska ha rösträtt och att vi ska ha nya typer av poster. De som sitter vid
dessa poster kommer även att vara representanter i andra enheter och råd som är
relevanta för deras post.
13:00 Tim justeras ut, mötet har 9 närvarande och 6 röstberättigade
Vi måste se till att både ET och TF kommer att finnas representerade i styrelsen.
Vi kan ha riktlinjer gällande detta. Sektionen ska verka för att minst 3/8 i
styrelsen är från ET/TF.
A17-9

AVSLUTANDE FORMALIA

A17-9.1

Övriga frågor
1.
Kim – Presentation av Göte-K på sektionens hemsida är tråkig,
kan den ändras? Vi kollar på detta efter beslut om hemsidan tagits på stormöte
2.
2.
Sofia – När ska vi handla maten inför stormötet? På morgonen
samma dag. Vi får tillgång till Origo runt kl. 14-15.

A17-9.2

Nästa mötesdatum
Nästa möte blir 2017-12-13.
Från och med nu ska dessa möten vara på onsdagar.
Nästa möte ska vi ta julkort, alla ska ha julig utstyrsel och/eller overall och
styrelsetröja. Vi ska även fika nästa möte.

A17-9.3

Mötets avslutande
Mötet avslutas 13:15

Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
Samuel Ulin F13

_______________________
Anna Åhlström F16

Justeras
_______________________
Tim Anthony F15

