Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Styrelsemöte 15

PROTOKOLL
2018-03-16
Plats: NA340

Protokoll, F-styrelsesammanträde 15 17/18
Datum
Tid
Plats

2018-03-16
12:15
NA340

F17-15

FORMALIA

F17-15.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 12:16

F17-15.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F17-15.3

Val

F17-15.4

1.
Till mötesordförande väljs Samuel Ulin F13
2.
Till sekreterare väljs Anna Åhlström F16
3.
Till justerare väljs Jonas Bergmansson F17
4.
Justeringsdatum sätts till 2018-04-05
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga ssF17-15.1
Mötet finnes beslutsmässigt med 5 närvarande med 5 röstberättigade
Adjungeringar
Inga adjungeringar

F17-15.5
F17-15.6

Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst

F17-15.7

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkännes

M17-15

MEDDELANDEN

M17-15.1

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna

M17-15.2

Ordföranden informerar
O-rådet tar nu emot nomineringar för NTK:s pris för hedervärda insatser.
Torsdag nästa vecka är det O-rådsmöte där Samuel tänker ta upp ett förslag om
att ha Sture på sektionsnivå.

M17-15.3

Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:
Studiesociala enheten:
Utbildningsbevakningsenheten:
Informationsenheten:
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Undergrupperna informerar
Studienämnden TFY:
Studienämnden ET:
Faust: De nuvarande faustikanterna har tagit på sig att vara representanter för
att styra Boda borg-eventet. Anna kommer eventuellt att också vara
representant.

-redaktionen:
Göte-K: Pengarna rullar in, det går bra nu.
Enar J-K:
NärU:

M17-15.5

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

M17-15.6

Fum informerar
Kommer snart att ha möte för att ta fram den nya NTK-styrelsen.

M17-15.7

Övriga informerar

V17-15

VAL

Ä17-15

ÄRENDEN

Ä17-15.1

Stormöte 3
Saker att ta upp på stormötet:




Arbetsordningen
Mottagningsmötet
Budgeten för mottagningen ska fastslås
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Mottagningens revisorer och kassörer ska fastslås
Ansvarsfrihet för förra årets revisorer och kassörer
Förslag till stadgeändring angående när första vårstormötet ska ske
Styrelseomstrukturering, andra läsningen
Informera om val till poster för nästa läsår
Kommande info-möte för faddrar

Vi kommer att bjuda på pizza. Går att betala med faktura om man använder
onlinepizza.
Samuel fixar poster.
Anna och Mikaela sätter upp posters.
Samuel och Sofia fixar Facebook-event och ett Google-formulär för
anmälan.
Nils skriver ut handlingar.
Ä17-15.2

Arbetsordning
Vi går igenom förslag till vad som ska stå om studiesocialt ansvarig och
utbildningsbevakare.
Om studiesocialt ansvarig ska läggas till att
- ”känna av tempen” på vad som händer, bl.a. i syfte att event inte ska
krocka med varandra.
- föra sektionens talan, representera det egna programmens studenter i
institutionernas råd där studiesociala frågor behandlas.
Vi har inget förslag till vad som ska stå om informationsansvarig än.
Samuel kommer att utforma en motion som alla i styrelsen får läsa igenom.

Ä17-15.3

SaFt
Vi skickar fem personer från styrelsen till vårens SaFt. Anna, Mikaela, Oskar,
Fritz och Jonas.

Ä17-15.4

Material till antecknare
Vi måste skapa nya mappar för anteckningar från nystartade kurser. Pennor i
fler färger önskas av Olivia Kvarnlöf, F17.
Styrelsen beslutar
att köpa in färgpennor för 500 kr.

B17-15

BESLUT

B17-15.1

Resekostnad SaFt
Styrelsen beslutar
att lägga 8000 kr på resekostnad till vårens SaFt.
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A17-15

AVSLUTANDE FORMALIA

A17-15.1

Övriga frågor
1.
Jonas – Ska vi bjuda in ÖI till användning av Göte-K? JA! Vi
bjuder även in dem till att använda Enar-JK.
2.
Samuel – Vi borde träffa valberedningen och utse en av dem till
ordförande samt informera om hur vi vill att valberedningen ska gå till. Till
exempel att vi vill att de ska göra en snygg powerpoint. Preliminärt datum för
detta: tisdag 27 mars, dagen efter stormöte 3.

A17-15.2

Nästa mötesdatum
Nästa möte blir 2018-04-05

A17-15.3

Mötets avslutande
Mötet avslutas 12:53

Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
Samuel Ulin F13

_______________________
Anna Åhlström F16

Justeras

_______________________
Jonas Bergmansson F17

