Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Styrelsemöte 11

PROTOKOLL
2018-01-10
Plats: NA260

Protokoll, F-styrelsesammanträde 11 17/18
Datum
Tid
Plats

2018-01-10
12:15
NA260

F17-11

FORMALIA

F17-11.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 12:22

F17-11.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F17-11.3

Val
1.
2.
3.
4.

F17-11.4
F17-11.5

Till mötesordförande väljs Samuel Ulin F13
Till sekreterare väljs Anna Åhlström F16
Till justerare väljs Jonas Bergmansson F17
Justeringsdatum sätts till 2018-01-24

Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga ssF17-11.1
Mötet finnes beslutsmässigt med 10 närvarande med 7 röstberättigade
Adjungeringar
Inga adjungeringar

F17-11.6

Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst

F17-11.7

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkännes

M17-11

MEDDELANDEN

M17-11.1

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna

M17-11.2

Ordföranden informerar
Ett presidiumbeslut har tagits om att köpa in tidigare diskuterat hemside-paket.

M17-11.3

Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:
Studiesociala enheten:
Utbildningsbevakningsenheten:
Informationsenheten:

M17-11.4

Undergrupperna informerar
Studienämnden TFY:
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Studienämnden ET:
Faust:
Det kommer att släppas fler biljetter till studentski, 20 st.

j-redaktionen:
Ska snart ha möte om nästa nummer. Tema istid.
Göte-K:
Nästan allt fika är slut.
Enar J-K:
NärU:
M17-11.5

Amanuenserna informerar
Teknisk Fysik:
Kvalitetsamanuens:
Samverkansamanuens:
IT-amanuens: Robottävlingens deltävling sker 19:e januari.
Energiteknik:

M17-11.6

Fum informerar

M17-11.7

Övriga informerar

V17-11

VAL

Ä17-11

ÄRENDEN

Ä17-11.1

Sektionspepp
Uppdatering
Bokningsbekräftelsen är klar, lokalen är bokad. Vi får ha pub. Nu måste vi få ut
kallelse till alla förtroendevalda. Kommer att skicka ut ett mail med
anmälningslista. Kommer att beställa pizza. Oskar fixar event på facebook för
att få folk att jobba på puben. Det kommer att vara sluten pub, endast för
sektionsmedlemmar och eventuellt sällskap.
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Det kommer att bli något workshop-aktigt. Kommer att diskutera
kommunikationsvägar. Förslag mottages kring fler saker att diskutera.
Ä17-11.2

Ändring av äskningsmall
Återkoppling
Inget nytt.

Ä17-11.3

Stormöte 3
Datum, planering, etc
Kommer att ha stormöte 3 i början av mars. Preliminärt förslag: onsdag 21
mars. Vi ska hinna prata med generaler om mottagningsbudget osv. innan detta.
Antingen lagar vi mat själva eller så beställer vi pizza.
Generaler, kassörer, revisorer och superfaddrar ska komma på mötet.

Ä17-11.4

Föreläsningsanteckningar
Förslag: lägga upp Sabinas (F16) gamla anteckningar från Linjär Algebra så att
ettorna kan ta del av dem.
Styrelsen beslutar
att köpa in 10 st. whitelines-block, 10 st. svarta friction-pennor och 4 st. 3-pack
med refill.
Fritz frågar tvåor om de vill föra anteckningar. Jonas frågar ettor. De som blir
utvalda ansvarar för att hitta ersättare om de inte kan närvara vid någon
föreläsning.
Mikaela fixar en dropbox där anteckningarna kan laddas upp. Ska vara en mapp
för varje kurs och de som för anteckningar för en kurs ska ha tillgång till den
mappen. Anteckningar ska laddas upp samma dag som föreläsningen.

Ä17-11.5

Kassa Göte och Enar-J
Har pratat med Elisabeth på NTK. Vi har fått fram QR-koder från banken. Nästa
steg är att bestämma olika antal belopp som ska gå att betala, ca 3 st. Styrelsen
föreslår 50, 100 och 200 kr. Systemet att lägga in kredit kommer att fortsätta.
Det kommer att kosta 2 kr per betalning, d.v.s. betalar man 52 kr så har man 50
kr att handla för.

D17-11

DISKUSSION

D17-11.1

Vårplanering
• Fettisdag. Köpa in semlor.
• Stormöte 3 & 4
• Prata med generaler inför kommande mottagning.
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SaFt på KTH. Planera tidigt för att köpa billigare biljetter. Kommer
(troligtvis) att vara 14-15 april.
Närvara vid Sektionskampen.
Faust-event i början av sommaren.
Förslag: på fina vårdagar kan vi ta fram grillen och Faustiñon. Då kan
folk ta med egen mat att grilla och så umgås vi med lite skön musik i
bakgrunden.
Alla ska skriva testamente för sin position.
Skapa ett årshjul.
Arbetsordning till stormöte 3.

Sektionsfik
Planering/önskemål kring eventuell ny sektionslokal med ett fik:
Vi tycker att de som jobbar i fiket ska ha 2-timmarspass. Det kommer inte vara
ansträngande utan man kan sitta och plugga under tiden då ingen behöver
serveras. De som är medlemmar i F-sektionen kommer att ha access till lokalen
på sitt UMU-kort.
Vi har kontaktat Akademiska hus men inte fått något svar.

A17-11

AVSLUTANDE FORMALIA

A17-11.1

Övriga frågor
1.
Oskar – Kan inte närvara på möten måndag-torsdag. Byta till
fredagar? Vi flyttar våra möten till fredagar.

A17-11.2

Nästa mötesdatum
Nästa möte blir 2018-02-02
Vi bjuder in webmaster till nästa möte

A17-11.3

Mötets avslutande
Mötet avslutas 13:13

Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
Samuel Ulin F13

_______________________
Anna Åhlström F16

Justeras
_______________________
Jonas Bergmansson F17

