Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Stormöte 2

PROTOKOLL
2017-12-04
Plats: Kårhuset Origo

Protokoll, F-stormöte 2 17/18
Datum
Tid
Plats

2017-12-04
17:15
Kårhuset Origo

F17-2

FORMALIA

F17-2.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 17:30

F17-2.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F17-2.3

Val

F17-2.4

1.
Till mötesordförande väljs Samuel Ulin F13
2.
Till sekreterare väljs Anna Åhlström F16
3.
Till justerare väljs Erik Sjöström ET15, Hanna Pettersson F17
4.
Justeringsdatum 2017-12-18
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga smF17-2.1

F17-2.5

Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst

F17-2.6

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkännes

F17-2.7

Adjungeringar
Följande personer adjungeras in med närvaro- och yttranderätt:
- Ida Borg, Daniel Dunbäck och Axel Söderberg från ÖI
- Beatrice Wallgren, sektionsfadder från kårstyrelsen
- Kristoffer Landfors, valbevakare

M17-2

MEDDELANDEN

M17-2.1

Ordföranden informerar
F-sektionen har skaffat en instagram som går att hitta på @fsektionenumea.
Ansökan om medel till alumniinventeringen har blivit godkänd. Vice
ordförande och kommunikationsansvarig i styrelsen har varit på SaFt.
Ordföranderådet planerar en sektionskamp, ett sektionsöverskridande
evenemang. Det behövs två personer från sektionen som kan vara med och
hjälpa till med detta.

M17-2.2

Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:
Studiesociala enheten:
En enkät ska komma upp för att ta in åsikter om allmänna utrymmen. Enkäten
kommer upp någon gång efter jul.
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Utbildningsbevakningsenheten:
Kommunikationsenheten:
I och med att NTK fyller 20 år kommer det att skapas evenemang kring detta.
M17-2.3

Undergrupperna informerar
Studienämnden TFY:
Kommer förmodligen att arrangera lunchföreläsningar i februari.
Studienämnden ET:
PR-gruppen:
Faust:
Har haft jubileumsfirande. Planerar overallsinvigning som är på fredag och ska
sälja fler biljetter till eventet imorgon (tisdag). Har haft en brädspelskväll,
många kom. Alla studenski-biljetter är sålda.

j-redaktionen:
Årets första nummer har kommit ut. Deadline för nästa nummer, som har tema
42, är på söndag. Enar har en ny citatlåda, den tidigare lådan försvann spårlöst.
Göte-K:
Har skaffat 50 st. nya muggar med Göte-märke på. Har även skaffat en
dammsugare och köpt in fika.
Enar J-K:
Har julpyntat. Säljer fika som vanligt. Faust visar dagens avsnitt av julkalendern
varje vardag kl. 07:45 i lokalen.
Enar IF:
M17-2.4

Amanuenserna informerar
Teknisk Fysiks:
Energitekniks:

M17-2.5

Fum informerar
Har haft möte där det diskuterats kring att göra ändringar i NTK.

M17-2.6

Övriga informerar

M17-2.7

Föregående mötesprotokoll
Föredragande: Sekreterare Anna Åhlström

M17-2.8

Beslutsuppföljning
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin
Se bilaga smM17-2.8
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VAL

V17-2.1

Val av studerande representanter från ÖI-17
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin föreslår stormötet
att på stormötet hitta och välja en klassrepresentant från ÖI-17
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Robin Forsström nomineras.
Stormötet beslutar
att välja Robin Forsström till klassrepresentant från ÖI-17
V17-2.2

Val av ledamot till FUM 17/18
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin föreslår stormötet
att på stormötet hitta och välja en ledamot till FUM 17/18
Stormötet beviljar
att denna punkt stryks

V17-2.3

Val av suppleant till FUM 17/18
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin föreslår stormötet
att på stormötet hitta och välja en suppleant till FUM
Stormötet beviljar
att punkten ändras till att, istället för att hitta en, hitta två suppleanter
Mikaela Andersson nomineras.
17:54 Andre Schoemaker och Liubov Guseva justeras in
Hanna Pettersson nomineras.
Stormötet beslutar
att välja Mikaela Andersson och Hanna Pettersson till suppleanter i FUM 17/18

V17-2.4

Val av representant till råd för lika villkor vid MatStat
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin föreslår stormötet
att på stormötet hitta och välja en representant till råd för lika villkor vid
MatStat
17:56 Kristoffer Landfors justeras ut
Anna Åhlström nomineras.
Stormötet beslutar
att välja Anna Åhlström till representant till råd för lika villkor vid MatStat

V17-2.5

Val av representant till utbildningsbevakningsenheten 17/18
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin föreslår stormötet
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att på stormötet hitta och välja en representant till
utbildningsbevakningsenheten 17/18
Fritz Forsgren nomineras.
Stormötet beslutar
att välja Fritz Forsgren till representant till utbildningsbevakningsenheten 17/18
Ä17-2

ÄRENDEN

Ä17-2.1

Stadgeändring första läsningen
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin
Se bilaga smÄ17-2.1
Stormötet är för en omstrukturering av styrelsen men tycker att posterna som
ligger under utbildningsbevakare (se bilaga) bör delas upp så att en representant
från Energiteknik sitter i de institutionsråd som berör deras program mest och
en representant från Teknisk Fysik sitter i de institutionsråd som berör deras
program. Förslaget är att utvidga styrelsen med en post.
Ordförande ändrar i texten så att det står att två utbildningsbevakare, en från ET
och en från TF, ska sitta i styrelsen samt vilka institutionsråd de även kommer
att sitta i.
18:23 Paus
18:35 Mötet återupptas och Rebecca Viklund justeras ut
Ordförande mailar ut den reviderade versionen av bilagan.
Valberedningen ska verka för att fylla posterna i framtida styrelser med jämn
fördelning av representanter från de olika programmen.
Stormötet beviljar
yrkandet om förändrad version av bilaga till föredragningslistan
Stormötet beviljar
att besluta om att-satserna i klump
Stormötet beslutar
att godkänna att-satserna som de står i den reviderade bilagan

Ä17-2.2

Stadgeändring andra läsningen
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin
Se bilaga smÄ17-2.2
Stormötet beslutar
att godkänna stadgeändringen enligt bilaga
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PROTOKOLL
2017-12-04
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Stadgeändring andra läsningen
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin
Se bilaga smÄ17-2.3
Stormötet beslutar
att godkänna stadgeändringen enligt bilaga

Ä17-2.4

Stadgeändring andra läsningen
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin
Se bilaga smÄ17-2.4a, b
I bakgrunden i bilaga smÄ17-2.4a står det att F-sektionens policysamling ska
stå över kårens, vilket inte fungerar. Stadgeändringen går ändå att fastställa,
men inte att följa. Det innebär t.ex. att det inte går att bevilja äskningar om mat
som ska förtäras förrän kåren gör ändringar kring detta i sin policy.
Stormötet beslutar
att godkänna stadgeändringen enligt bilaga

D17-2

DISKUSSION

D17-2.1

Ny hemsida till F-sektionen
Föredragande: Webmaster Lucas Hedström
För att kunna göra en ny, snyggare och mer användarvänlig hemsida till Fsektionen så finns det ett typ av paket som går att köpa för ca 2000 kr. Detta är
en engångssumma. Om vi väljer att använda detta så kommer det att bli mycket
lättare för den som är webmaster att hantera hemsidan.
Ingen visar sig negativt inställd till detta och beslut om köp av paketet kommer
att tas på något kommande styrelsemöte.

D17-2.2

Öppen ingångs engagemang
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin
Ordförande berättar om bakgrunden till diskussionen, om hur ÖI visat mindre
och mindre engagemang för F-sektionen. Under mottagningen i år bröts
åtminstone ett av löftena som getts för att i utbyte få sin budget utbetald.
Sektionen får in pengar från ÖI genom sommarringning och en del av
kåravgiften. Detta är betydligt mindre än det som budgeteras för ÖI:s
mottagning. Engagemang ger pengar till sektionen. Vill man ha del av pengarna
bör man visa mer engagemang.
Var ligger problemet? Vem ska få ÖI att engagera sig? Är det nollorna själva,
äldrekursare, generaler och faddrar eller F-sektionens styrelse?
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Ska nya studenter straffas för att deras äldrekursare inte skött sig? Det är ett
argument som kan användas år på år och gör ingen egentlig skillnad i
diskussionen.
19:08 Lucas Hedström justeras ut
ÖI vill att F-sektionen ska synas mer för dem. Ska det behövas? ET och TF har
visat engagemang utan någon extra pushning från styrelsen.
Kan styrelsen komma och presentera sig för ÖI? Nollorna känner att de behöver
mer info om sektionen och vad styrelsen gör för dem.
Förbättringsförslag:
• Ha mer exakta krav inför mottagningen.
• Styr en bra mottagning, det leder till mer engagemang.
Vi kommer att kalla till nytt möte för diskussion om detta. De från ÖI som är
med i sektionen och får informationen om mötet får meddela vidare till övriga
relevanta.
A17-2

AVSLUTANDE FORMALIA

A17-2.1

Övriga frågor
Martin Öhlund – Varför ska sektionen vara kontantfri? Vi hade inget alternativ,
det är ett beslut som kommer från NTK.

A17-2.2

Mötets avslutande
Mötet avslutades 19:35

Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
Samuel Ulin F13

_______________________
Anna Åhlström F16

Justeras

Justeras

_______________________
Erik Sjöström ET15

_______________________
Hanna Pettersson F17

