Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Styrelsemöte 10

Protokoll, F-styrelsesammanträde 10 17/18
Datum
Tid
Plats

2017-12-13
12:15
NA332

F17-10

FORMALIA

F17-10.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 12:18

F17-10.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F17-10.3

Val
1.
2.
3.
4.

F17-10.4
F17-10.5

Till mötesordförande väljs Samuel Ulin F13
Till sekreterare väljs Anna Åhlström F16
Till justerare väljs Fritz Forsgren F16
Justeringsdatum sätts till 2018-01-03

Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga ssF17-10.1
Mötet finnes beslutsmässigt med 10 närvarande med 8 röstberättigade
Adjungeringar
Inga adjungeringar

F17-10.6

Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst

F17-10.7

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkännes

M17-10

MEDDELANDEN

M17-10.1

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna

M17-10.2

Ordföranden informerar
Första läsningen samt de tre andra läsningarna av stadgeändringar blev
godkända på stormöte 2.

M17-10.3

Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:
Ska ha ett möte.
Studiesociala enheten:
Utbildningsbevakningsenheten:
Informationsenheten:
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M17-10.4

PROTOKOLL
2017-12-13
Plats: NA332

Undergrupperna informerar
Studienämnden TFY:
Studienämnden ET:
Faust:
Overallsittningen gick bra. Många TF:are var där, inte lika många ET:are. Det
blev 50 st sittandes. Fortsätter att visa julkalendern i Enar J-K, brukar vara ca 2
st där.

j-redaktionen:
Deadline har varit. Skickar in text från styrelsen idag. Numret ska ut den här
veckan.
Göte-K:
Enar J-K:
NärU:
M17-10.5

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

M17-10.6

Fum informerar
Har haft möte. Uppdaterade sin egen policysamling. Diskuterar kring en
omstrukturering av kårstyrelsen. Cornelia Kjellström är nu kårhuschef.

M17-10.7

Övriga informerar
F16 har blivit försökskaniner, har haft många föreläsare som inte haft kurserna
tidigare. Tentan i AVAN var för komplicerad. 27,5% (17 st) av dem som var på
tentan blev godkända. 80 % har inte klarat kursen. Studenter har pratat med
kvalitetsamanuensen som ska anordna ett möte med kursansvarige Michael
Bradley, föreläsare Alexandre de Spiegler (som skrev tentan), programansvarig,
2-3 studentrepresentanter och eventuellt någon mer.

V17-10

VAL
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Ä17-10

ÄRENDEN

Ä17-10.1

Sektionspepp
Uppdatering

PROTOKOLL
2017-12-13
Plats: NA332

Vi väljer datum till onsdag 17 januari. Samuel bokar Origo. Oskar fixar barlag
som kan jobba. Måste komma på vad vi ska göra efter det formella. Vi ber
kocken att laga mat. Vi tror att max 30 pers. kommer att delta. Alla ordföranden
förväntas komma dit.
Ä17-10.2

Ändring av äskningsmall
Problem med garantier på äskade föremål
Då någon äskar för något som har garanti så kommer garantin att kopplas till
den privatperson som lägger ut pengar för föremålet och inte sektionen. Vi
måste fråga NTK hur det bör gå till, hur vi får in en lösning till detta i
äskningsmallen och hur vi bör formulera oss.

Ä17-10.3

ÖI-möte
Datum, information, etc
Vi har mötet någon gång efter 10 februari då alla generaler har avslöjats. Det
kommer att vara ett inofficiellt sektionsmöte. På mötet ska vi diskutera
möjligheter att öka engagemang och komma med en kravlista för att få
mottagningsbudget. Alla generaler ska närvara. Superfaddrar bör också komma.
Kravlista
• Närvaro på F-sektionens dag
Ska vara bra marknadsföring inför detta
Generaler och faddrar rekommenderas att valla sina nollor till ängarna
• Alla ska ha ett event efter F-sektionens dag
• Stormötet ska vara med på allas scheman
• Alla generaler och superfaddrar ska sätta sig in i vad sektionen gör och
varför man ska engagera sig samt har ansvar att förmedla detta till
nollorna
Ska prata gott om sektionen
• Alla generaler och superfaddrar ska komma på första stormötet där de
ska gå igenom hur mottagningen gått (ska vara en punkt i protokollet,
påminn nästa styrelse!)
• Visa kontinuerligt engagemang
Bryts detta blir det ingen mottagningsbudget.
Styrelsen ska fortsätta gå till föreläsningarna och informera. Det ska gå till så att
generalerna bjuder in styrelsen, d.v.s. informerar om tid och plats. Detta bör ske
en vecka innan stormötet.
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D17-10

DISKUSSION

D17-10.1

Stormöte 2
Utvärdering och reflektion

PROTOKOLL
2017-12-13
Plats: NA332

Vissa diskussioner drog ut på tiden men annars var det ett effektivt möte. Det
var svårt att veta vad stormötet tyckte när det kom till första läsningen av
stadgeändringen. För en effektivare diskussion skulle styrelsen kunna avbryta
för överläggning innan diskussionen går vidare.
Under ÖI-diskussionen blev det tryckt stämning, vilket nog är svårt att undvika.
Valberedningen kändes inte seriös. Ska presentera på ett snyggare sätt. Två
veckor innan hade representanten fått information om val och borde ha haft tid
att göra bättre ifrån sig. Det är diskuterbart hur seriösa undergrupperna ska vara.
Detta ska tas upp på möte med valberedningen.
Alla ordföranden i undergrupperna bör komma på alla stormöten och vara
förberedda.
D17-10.2

SaFt
Rapportering från representanter
Mikaela och Oskar som var på SaFt hade väldigt kul! Det diskuterades mycket
om medlemsnytta.
Idéer:
• Betala studenter för att skriva föreläsningsanteckningar och lägga upp
dem på hemsida/dropbox
Negativt: Kommer troligtvis att bli motarbetade av kåren och
institutionen
Positivt: Får starkare sektionskoppling
• Äldrekursare ska inte få vara med på mottagningen, i faddergrupper, om
man inte är med i NTK
• Ny kulvertlokal. I källaren mittemot Enar J-K finns det en stor lokal
ledig. Den är dubbelt så stor som Göte-K om inte större. Den skulle
kunna inredas ordentligt med studieplatser och ett café (vi får ha ett
antal fikaansvariga). Vi måste i så fall fixa bra ljus. Lokalen kan öppnas
med UMU-kort och då kan vi se till att alla som är F-sektionister får
access.
Kommer att ha ett inofficiellt möte för att prata mer om det som diskuterades på
SaFt.

A17-10

AVSLUTANDE FORMALIA

A17-10.1

Övriga frågor
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A17-10.2

Nästa mötesdatum
Nästa möte blir 2018-01-03

A17-10.3

Mötets avslutande
Mötet avslutas 13:49

PROTOKOLL
2017-12-13
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Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
Samuel Ulin F13

_______________________
Anna Åhlström F16

Justeras
_______________________
Fritz Forsgren F16

