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Protokoll, F-styrelsesammanträde 13 17/18
Datum
Tid
Plats

2018-02-16
12:15
NA335

F17-13

FORMALIA

F17-13.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 12:22

F17-13.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F17-13.3

Val

F17-13.4

1.
Till mötesordförande väljs Samuel Ulin F13
2.
Till sekreterare väljs Anna Åhlström F16
3.
Till justerare väljs Mikaela Andersson F16
4.
Justeringsdatum sätts till 2018-03-02
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga ssF17-13.1
Mötet finnes beslutsmässigt med 7 närvarande med 7 röstberättigade
Adjungeringar
Inga adjungeringar

F17-13.5
F17-13.6

Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst

F17-13.7

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkännes

M17-13

MEDDELANDEN

M17-13.1

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna

M17-13.2

Ordföranden informerar
Vi har nu två representanter i sektionskampens arbetsgrupp, Jonas och Rebecca
från F17. Det har varit ett möte som de inte var på, de var upptagna.
12:26 Fritz Forsgren justeras in
Det har varit o-rådsmöte. Sigma-sektionen planerar att styra en buss som ska
åka till boda borg.
12:28 Jonathan Dartland justeras in
Vi har haft ett möte vår webmaster Lucas Hedström om hur sektionens hemsida
ska vara upplagd.
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Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:
Det är problematiskt att ta betalt för att företag ska komma och föreläsa för
studenter. En lösning vore att istället skicka studenter till företagen. En annan
lösning vore att sänka priset för att få komma och föreläsa.
Studiesociala enheten:
Utbildningsbevakningsenheten:
Informationsenheten:

M17-13.4

Undergrupperna informerar
Studienämnden TFY:
Studienämnden ET:
Faust:
Har haft stormöte där de planerat vårens aktiviteter. Ny ordförande för festeriet
är Erik Sjöström aka Viking. Faust har tackat ja till att hålla en station under
sektionskampen.

j-redaktionen:
Nästa nummer har tema istid. Deadline för att skicka in något är 28 februari.
Göte-K:
Har haft flera möten. Har diskuterat inköp som de vill göra. Skulle vilja fixa
bättre wi-fi i lokalen men har lägst prioritet av husservice. Har skickat in en
äskning.
Enar J-K:
NärU:
Har haft kontakt med McKinsey. De vill inte komma hit så vi får komma dit
istället.
M17-13.5

Amanuenserna informerar
Teknisk Fysik:
Teknisk fysik kommer att närvara vid gymnasiemässan som är i slutet av
månaden. Börjar rekryteringen för nästa års amanuenser. Universitetets
alumndatabas ska läggas ned, vilket innebär att det är bra att vi nu har en egen
sådan.
Har utvärderat semlor. F-sektionssemlan vann!
Kvalitetsamanuens: Jobbar med kombinerade profiler till röda tråden. Gör
exempel på blockscheman, t.ex. Industriell strålningsschema.
Samverkansamanuens:
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IT-amanuens: Robottävlingen 27 april.
Energiteknik:
M17-13.6

Fum informerar

M17-13.7

Övriga informerar

V17-13

VAL

Ä17-13

ÄRENDEN

Ä17-13.1

Mottagningsmöte
Datum, information, etc.
Kommer att hållas någon gång veckan 5-9 mars. Vi doodlar om möte så att så
många som möjligt kan komma. Mötet kommer att vara på origo, kl. 17. Vi
kommer inte att bjuda på mat. Innan mötet ska vi bestämma vilka krav vi har
och diskutera strategier för ökat engagemang.

Ä17-13.2

Stormöte 3
Förberedelser inför stormötet
Alla i styrelsen måste ha läst arbetsordningen innan mötet.
Ska kolla med Sofia hur mycket vi har att lägga på mat.

Ä17-13.3

Äskning från Göte-K
Se bilaga ssÄ17-13.3
12:47 Jonathan Dartland justeras ut
Styrelsen beslutar
att bevilja äskningen från Göte-K

Ä17-13.4

Äskning dodgeball
Se bilaga ssÄ17-13.4
Vi kan ej godkänna äskningen då den strider mot stadgarna eftersom pengarna
inte kommer att gå till endast F-sektionister. Äskningen saknar även detaljer.
Styrelsen beslutar
att avslå äskningen från Maria Olsen Wulff om sponsring till
dodgeballturnering
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DISKUSSION

D17-13.1

F-instagram
Riktlinjer

PROTOKOLL
2018-02-16
Plats: NA335

Styrelsen diskuterade fram riktlinjer för användning av sektionens
instagramkonto. Detta kommer att skrivas ned i ett annat dokument.
A17-13

AVSLUTANDE FORMALIA

A17-13.1

Övriga frågor

A17-13.2

Nästa mötesdatum
Nästa möte blir 2018-03-02

A17-13.3

Mötets avslutande
Mötet avslutas 13:08

Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
Samuel Ulin F13

_______________________
Anna Åhlström F16

Justeras
_______________________
Mikaela Andersson F16

