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F17-3

FORMALIA

F17-3.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 17:15

F17-3.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F17-3.3

Val

F17-3.4

1.
Till mötesordförande väljs Samuel Ulin F13
2.
Till sekreterare väljs Anna Åhlström F16
3.
Till justerare väljs Hugo Johansson F16, Simon Lundberg F17
4.
Justeringsdatum 2018-04-09
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga smF17-3.1
44 st. närvarande varav 42 st. med rösträtt.

F17-3.5

Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst

F17-3.6

Godkännande av föredragningslista
Den reviderade föredragningslistan godkännes

F17-3.7

Adjungeringar
Ida Borg och Jacob Svensson, ej F-sektionister, närvarar då de är med i Öppen
Ingångs mottagningskommitté.
Stormötet beviljar
att ge Ida Borg och Jacob Svensson närvaro- samt yttranderätt

M17-3

MEDDELANDEN

M17-3.1

Ordföranden informerar
Fram till 1 april tar O-rådet emot nomineringar till NTKs pris för hedervärda
insatser.
Sektionskampen kommer att hållas i år, fredagen den 11 maj. Den består av
tävlingar där varje sektion ansvarar för en gren. På campusängarna kommer det
sedan att vara en stor sittning med 150–200 st. sittande.
Vi har haft ett mottagningsmöte med mottagningskommittéerna där vi
informerade om sektionen och våra krav på dem under mottagningen.
Anteckningar förs för några av kurserna som pågår, dessa läggs upp på en drive
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som studenterna har tillgång till. Hittills har detta fungerat bra och om det
fortsätter så kommer vi att fortsätta lägga resurser på detta.
M17-3.2

Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:
Planerar event till hösten.
Studiesociala enheten:
En enkät om trivsel ligger uppe på NTKs hemsida där de vill ta in information
om klassrum, dåliga stolar, trakasserier osv.
Utbildningsbevakningsenheten:
Kommunikationsenheten:
Har gjort klart en tidslinje inför att NTK fyller 20 år. Det kommer även att vara
massa aktiviteter i och med detta.

M17-3.3

Undergrupperna informerar
Studienämnden TFY:
Det var ett tag sedan senaste mötet. Då diskuterades kursen Fysikaliska
modellers matematik.
Studienämnden ET:
PR-gruppen:
Faust:
Har haft omval i festeriet. Erik Sjöström är nu ordförande. Inget nytt som
kommer att hända har lagts upp än. Håll utkik på Facebook!

j-redaktionen:
Just nu ligger tidningen lite på is i och med att Sandra är sjuk. När nästa
nummer kommer ut är oklart.
Göte-K:
Har handlat fika. Utrotar bananflugor. Har gått från att använda kontanter till
swish. Funderar kring att skapa ett belöningssystem för de som engagerar sig i
kulvertlokalen.
Enar J-K:
Enar IF:
NärU:
Försöker att arrangera lunchföreläsningar men det går inte bra. Företag vill inte
betala för att komma och föreläsa. Priset för detta ligger på 6500 kr och är satt
för att inte konkurrera med kåren.
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Amanuenserna informerar
Teknisk Fysiks:
Har skickat ut mail om att det går att ansöka om extrajobb. Jobbet innebär att
ringa alumner för att utöka alumndatabasen. Det handlar om två stycken
anställningar.
Energitekniks:

M17-3.5

Fum informerar
Det har inte hänt något som rör F-sektionen. I-sektionen vill ta mer betalt för
föreläsningar.

M17-3.6

Övriga informerar
Amanda Vikström, ordförande NTK: Sångboken som varit på tal i flera år är i
slutspurten nu. Om någon vill se ett utkast så ska man kontakta Amanda eller
Samuel.
Kim Anh Nguyen: Det ska komma en ny studentportal. En beta-version släpps 9
april. 10-12 april kommer det att gå att kolla in denna i Lindell.
17:32 Hisham Hathal justeras ut

M17-3.7

Föregående mötesprotokoll
Föredragande: Sekreterare Anna Åhlström
17:34 Hisham Hathal justeras in
Stormötet beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna

M17-3.8

Beslutsuppföljning
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin
Se bilaga smM17-3.8
I bilagan står det fel årtal, 2017 istället för 2018 som det egentligen ska vara.
Stormötet beslutar
att lägga bilagan till handlingarna

V17-3

VAL

V17-3.1

Val av mottagningskassörer för mottagningen 2018
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin föreslår stormötet
att på stormötet hitta och välja en mottagningskassör för ET-17
att på stormötet hitta och välja en mottagningskassör för F-17
att på stormötet hitta och välja en mottagningskassör för ÖI-17
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Viktor Jarl nomineras till mottagningskassör för ET-17.
Stormötet beslutar
att välja Viktor Jarl till mottagningskassör för ET-17
Arvid Fälldin nomineras till mottagningskassör för F-17.
Stormötet beslutar
att välja Arvid Fälldin till mottagningskassör för F-17
Jacob Svensson nomineras till mottagningskassör för ÖI-17.
Stormötet beslutar
att välja Jacob Svensson till mottagningskassör för ÖI-17

V17-3.2

Val av mottagningsrevisorer för mottagningen 2018
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin föreslår stormötet
att på stormötet hitta och välja en mottagningsrevisor för ET-17
att på stormötet hitta och välja en mottagningsrevisor för F-17
att på stormötet hitta och välja en mottagningsrevisor för ÖI-17
Hugo Kjellsson nomineras till mottagningsrevisor för ET-17.
Stormötet beslutar
att välja Hugo Kjellsson till mottagningsrevisor för ET-17
Alfred Leimar nomineras till mottagningsrevisor för F-17.
Stormötet beslutar
att välja Alfred Leimar till mottagningsrevisor för F-17
Alice Ljungholm nomineras till mottagningsrevisor för ÖI-17.
Stormötet beslutar
att välja Alice Ljungholm till mottagningsrevisor för ÖI-17

Ä17-3

ÄRENDEN

Ä17-3.1

Revision av mottagningen 2017
Föredragande: Mottagningsrevisorerna 2017
Se bilaga smÄ17-3.1a, b, c
Stormötet
beviljar ansvarsfrihet för mottagningskassören ET-16 för den tid som
revisionen omfattar
beviljar ansvarsfrihet för mottagningskassören F-16 för den tid som revisionen
omfattar
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beviljar ansvarsfrihet för mottagningskassören ÖI-16 för den tid som
revisionen omfattar
Ä17-3.2

Budgetförslag mottagningen 2018
Föredragande: Mottagningskommittéerna 2018
Se bilaga smÄ17-3.2a, b, c
Energiteknik:
Aktiviteten Mästarnas mästare kommer att hållas tillsammans med F och ÖI.
Inköp för detta utgör en stor del av budgeten och ett alternativ är att äska om det
istället. Just nu vet inte mottagningskommittén om de kommer att bli sponsrade
med mottagningskepsarna. Om ET ej lägger pengar på bumperballs (som
behövs till Mästarnas mästare) så kommer dessa pengar att läggas på en
mottagningskamera och den första sittningen.
Anmärkningar:
• Hinkar till virrbrännbollen finns ej med i budgeten. Kolla upp om det
finns några i gott skick i kulvertlokalerna.
• Hur många bumperballs behövs? Ska det ändras från ett
mottagningsevent till ett sektionsevent? Känns som för mycket pengar
att lägga på ett enskilt mottagningsevent.
Teknisk Fysik:
På testsittningen får icke ansvariga faddrar betala för mat.
Anmärkningar:
• Angående burgare för 2500 kr: gör det tydligt att det ska räcka till flera
olika event.
• 2500 kr räcker inte för phaddermiddag, 4000 kr rekommenderas.
• Står fel summa för bootcamp och virrbrännbollen.
• Presenning finns att låna hos NTK.
Öppen Ingång:
Äldrekursare betalar fullpris för preppsittningen.
Anmärkningar:
• Förslag: ha en buffert för övriga saker

Ä17-3.3

Stadgeändring andra läsningen
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin
Se bilaga smÄ17-3.3
NTK gillar denna omstrukturering och anser att denna typ av struktur fungerar
bättre än den tidigare.
Stormötet beslutar
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att godkänna andra läsningen av stadgeändringen enligt bilaga
Ä17-3.4

Ändring av arbetsordning
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin
Se bilaga smÄ17-3.4a, b
18:25 Erik Sjöström justeras ut
Stormötet beslutar
att godkänna ändringen av arbetsordning enligt bilaga

Ä17-3.5

Utökning av budgeten för mat till Stormöte verksamhetsåret 17/18
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin
18:30 Hanna Mellberg justeras ut
Samuel föreslår att budgeten för mat till Stormöte detta verksamhetsår utökas
med 3000 kr, d.v.s. från 12 000 kr till 15 000 kr.
Stormötet beslutar
att utöka budgeten för mat till Stormöte verksamhetsåret 17/18 med 3000 kr

D17-3

DISKUSSION

D17-3.1

Sektionskampen
Föredragande: Ordförande Samuel Ulin
På O-rådsmötet i torsdags gavs förslag om att sektionerna ska bidra till
inhyrning av tält till sektionskampen. Helin som är ansvarig för sektionskampen
har tagit reda på att det kostar 35 000 kr för inhyrningen, inklusive all logistik
(bord, stolar, uppsättning, nedtagning, osv.). Tältet är 10*60 m. Om sektionerna
bidrar med pengar för att betala detta så kan ansvariga fokusera mer på själva
aktiviteterna. Vill F-sektionen bidra med 7000 kr?
Ett alternativ är att sätta ihop flera mindre tält. Det blir billigare men inte alls
lika fint.
18:36 Lucas Hedström justeras ut
Ett annat alternativ är att köpa in ett tält. Om det ska användas ofta kommer vi
att tjäna på det. Amanda Vikström ska prata med Helin om detta.
Om vi bidrar med en summa så kommer sektionen att ha rätt till lika stor andel
biljetter som andel av totalsumman vi betalar.
Majoriteten av stormötet är av åsikten att vi ska hjälpa till med betalningen. Om
resten av sektionerna är av samma åsikt så kommer det att gå igenom.
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A17-3

AVSLUTANDE FORMALIA

A17-3.1

Övriga frågor
Samuel Ulin – Angående aktiviteten med bumperballs: Gör det till en aktivitet
för F-sektionister. Skicka in äskan om att hyra 20 bollar under en hel dag.
Stormötet beslutar
att nästa års styrelse ska godkänna äskan om inhyrning av bumperballs
En grupp för att ta hand om denna aktivitet bör utses. Generaler ska inte ingå i
denna då de redan kommer att ha mycket att göra. Aktiviteten ska hållas då de
flesta F-sektionister är här. Fredagen innan kurserna startar bör gå. Då är de
flesta här men har inte börjat studera än. Det ska vara bra marknadsföring inför
detta event så att så många som möjligt kommer dit.

A17-3.2

Mötets avslutande
Mötet avslutades 18:47

Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
Samuel Ulin F13

_______________________
Anna Åhlström F16

Justeras

Justeras

_______________________
Hugo Johansson F16

_______________________
Simon Lundberg F17

