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Protokoll, F-stormöte 1 20/21
Datum
Tid
Plats

2020-09-23
17:15
Zoom

F20-1

FORMALIA

F20-1.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 17.45

F20-1.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös.

F20-1.3

Val

F20-1.4
F20-1.5
F20-1.6

1.
Till mötesordförande väljs William Nordberg F19
2.
Till sekreterare väljs Petter Persson F19
3.
Till justerare väljs Samuel Sahlin F17 Malin Gidlund F19
4.
Justeringsdatum sätts till 2020-10-07
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga smF20-1.1
Mötet finnes beslutsmässigt med 38 närvarande med 34 röstberättigade.
Adjungeringar
Johanna Thorstensson, Marina Zaki, Linus Kullman och Hanna Fransson
justeras in.
Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst.

F20-1.7

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns med justeringen att Ä20-1.4 och Ä20-1.5 stryks.

M20-1

MEDDELANDEN

M20-1.1

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

M20-1.2

Ordföranden informerar
Alla sektionens maillistor är uppdaterade och ska fungera. Styrelsen kan nu
kontaktas via mailadresserna som finns på f-sektionens hemsida. I framtiden
kommer handlingarna inför styrelsemötena att mailas ut till alla medlemmar.
Märkena till de som deltog på stormöte 4, 19/20 är på väg.
Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten: -

M20-1.3

Studiesociala enheten: Pontus berättar att han ska på möte med alla
studiesocialtansvariga under NTK samt att han ska på utbildning. Han kommer
även att starta igång arbetet med mottagningskommitén inför nästa års
mottagning.
Utbildningsbevakningsenheten: Marcus har pratat med läraren som är ansvarig
för statistikkursen eftersom få studenter fått betyg från i våras. Detta ska nu
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vara åtgärdat. Eddie hade ett uppdrag angående en lärare som misskött sig där
NTK nu tagit över.
Informationsenheten: Adrian sköter om sektionens facebook och instagram.
Han håller också på att kolla hur andra universitet vill göra med SaFT.
M20-1.4

Undergrupperna informerar
Faust: -

-redaktionen: Det är snart dags för första numret av phi som ges ut 4 gånger
om året. Temat är mottagning, skicka gärna in citat och artiklar.
Göte-K: Göte har fått en dator som man kan göra en kontorshörna med. Kan
till exempel vara användbart för phi-redaktionen. Det är götemöte på fredag
och information kommer att läggas ut F20-gruppen på facebook.
Enar J-K: Ska ha ett möte nästa torsdag.
FORTUNA: Planerar en träff för fortunamedlemmar. Fortuna söker fler
medlemmar från TF. Det planeras också för en sittning i Oktober.

M20-1.5

Barlag-F: Har haft EPP-pass men hade lite ont om folk. Inga prova på pass för
nOllorna än så länge. Däremot vill man gärna se fler nollor på de ordinarie
passen. Det kommer vara färre origopass för barlag-F framöver efter helgen.
Amanuenserna informerar
Teknisk Fysik: Kom ihåg att använda handsprit och säg till när det tar slut.
Kvalitetsamanuens: Rebecka planerar för profilmässan. 6/10 är just nu
preliminärt datum.
Samverkansamanuens: Linn förbereder årshögtiden som kommer att bli
annorlunda i år pga pandemin. Ceremonin och banketten är inställda. Det
kommer istället att bli ett digitalt event. Linn kommer behöva hjälp av
studenterna. PR-gruppen har uppstartsmöte inom en snar framtid.
IT-amanuens: Malin jobbar med robottävlingen.
Energiteknik: -

M20-1.6

Fum informerar
Fum har haft 2 möten efter stormöte 4. Bestämde bland annat verksamhetsplan
och ekonomi. Kårstyrelsen har fått i uppdrag att kolla hur det går för cafe
mitum. NTK söker fortfarande efter en studiesocialtansvarig för termin 20/21.
Man kan kontakta Robert, Fritz eller Malin för frågor om kåren och fum.

M20-1.7

Övriga informerar
Phi-redaktionen berättar att om någon är intresserad av att vara med i
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redaktionen kan man kontakta dem.
Beslutsuppföljning
Se bilaga smM20-1.1.
Ordförande går igenom beslutsuppföljningen.

V20-1

VAL

V20-1.1

Val av suppleant till FUM 20/21
Robert förklarar vad suppleanten gör. Valberedningen är ej på plats.
Lämnar öppet för nomineringar.
William nominerar Henrik Wahlström. Henrik godtar nomineringen.
Henrik presenterar sig själv.
Stormötet beslutar
att välja Henrik Wahlström som suppleant till FUM 20/21.

V20-1.2

Val till FUM:s valberedning 20/21
Robert berättar vad valberedningen gör.
Lämnar öppet för nomineringar.
Axel Eriksson nomineras men nekar.
Marcus Lindbergh nomineras men nekar.
Jacob Lindström nomineras men nekar.
Linus Martin nomineras men nekar.
Stormötet beslutar
att vakanssätta posten som representant i FUM:s valberedning 20/21.

V20-1.3

Val av sektionens vice ordförande 20/21
William förklarar vad vice ordförande har för arbetsuppgifter.
(Justerar ut Hanna Fransson kl 18:10)
Öppet för nomineringar.
Malin Gidlund nomineras och godtar nomineringen.
Malin berättar om sig själv.
Stormötet beslutar
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att välja Malin Gidlund till vice ordförande 20/21.
V20-1.4

Val av sektionens arbetsmarknadsansvarig, tillika representant i
arbetsmarknadsenheten 20/21
William förklarar vad arbetsmarknadsansvarig har för arbetsuppgifter.
Öppet för nomineringar.
Justerar ut Oliver Turesson kl 18.17.
Philip Beckman nomineras och godtar nomineringen.
Philip presenterar sig själv.
Stormötet beslutar
att välja Philip Beckman till sektionens arbetsmarknadsansvarig 20/21.

V20-1.5

Val av studerande representanter från ET-20, F-20 samt ÖI-20
William förklarar vad förstaårsrepresentanten gör.
(Justerar ut Linn Mannelqvist kl 18.24).
Öppet för nomineringar.
Paula Zea ET20 nomineras och godtar nominerigen.
Stormötet beslutar
att välja Paula Zea som förstaårsrepresentant för ET20, 20/21.
(Justerar ut Rebecka Viklund kl 18.26).
Öppet för nomineringar.
Jacob Arespång F20 nomineras och godtar nomineringen.
Alfred Edenhagen F20 nomineras men godtar ej nomineringen..
Nog med nomineringar.
Stormötet beslutar
att välja Jakob Arespång F20 som förstaårsrepresentant för F20, 20/21.
Öppet för nomineringar.
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Johan Jonsson ÖI20 nomineras men godtar ej nomineringen.
Stormötet beslutar
att vakanssätta posten som förstaårsrepresentant för ÖI20, 20/21.
(Mötet pausas och återupptas kl 18.45).
V20-1.6

Val av sektionens revisor och revisorssuppleant
William förklarar vad revisorn gör.
Öppet för nomineringar.
Jacob Lindström nomineras och godtar nomineringen.
(Justerar ut Linus Martin kl 18.48).
Stormötet beslutar
att välja Jacob Lindström till sektionens revisor 20/21.
Öppet för nomineringar.
Hillevi Olsson nominerar sig själv.
Stormötet beslutar
att välja Hillevi Olsson till sektionens revisorssuppleant 20/21.

V20-1.7

Val av representanter i Energitekniks programråd 20/21
Öppet för nomineringar.
Robert förklarar varför antalet platser minskat i programrådet minskat.
Eddie Blomström nominerar sig själv.
Lucas Strandlund nomineras och godtar nomineringen.
Åsa från ET20 nomineras men godtar ej nomineringen.
(Justerar ut Hanna Mellberg och Lisa Burman kl 19.07).
Eli Båvner nominerar sig själv.
Nog med nomineringar.
Stormötet beslutar
att välja Eddie Blomström, Lucas Strandlund och Eli Båvner till representanter
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i Energitekniks programråd 20/21.
V20-1.8

Val av representanter i Teknisk Fysiks programråd 20/21
Öppet för nomineringar.
Henrik Berggren nomineras men godtar ej nomineringen.
Marcus Sundin nominerar sig själv.
Henrik Rönnqvist nominerar sig själv.
Hanna Pettersson nomineras men godtar ej nomineringen.
Nog med nomineringar.
Stormötet beslutar
att välja Marcus Sundin och Henrik Rönnqvist till representanter i Teknisk
fysiks programråd 20/21.

V20-1.9

Val av verksamhetsansvarig för sektionslokalen Enar J 20/21
Öppet för nomineringar.
(Justerar ut Hanna Pettersson kl 19.22).
Lucas Strandlund nomineras men godtar ej nomineringen.
Hannes Olaussen nomineras.
Nog med nomineringar.
Stormötet beslutar
att välja Hannes Olaussen till verksamhetsansvarig för Enar J 20/21.

V20-1.10

Val av sektionens valberedning 20/21
William förklarar vad valberedningen gör.
Öppet för nomineringar.
Johan Jonsson ÖI20 nomineras och avböjer.
Amanda Jonsson nomineras och avböjer.
Axel Eriksson nomineras och avböjer.
Jonas Bergmansson nomineras och godtar nomineringen.
Marcus Lindbergh nomineras och avböjer.
Elias Jonsson nomineras och avböjer.
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Christian Redtzer nomineras och godtar nomineringen.
Björn Eriksson nomineras och avböjer.
Philip Beckman nomineras och avböjer.
Jakob Arespång nomineras och godtar nomineringen.
Nog med nomineringar.
Stormötet beslutar
att välja Jonas Bergmansson, Christian Redtzer och Jakob Arespång samt
vakanssätta en utav ET:s platser i valberedningen 20/21.
V20-1.11

Val av mottagningskommitté 20/21
Pontus förklarar vad mottagningskommittén gör.
Öppet för nomineringar
Lucas Strandlund nomineras och godtar nomineringen.
Lydia Johansson nomineras och godtar nomineringen.
Gustav Andersson nominerar sig själv.
Nog med nomineringar.
Sluten votering.
Stormötet beslutar
att välja Lucas Strandlund och Lydia Johansson till mottagningskommitté för
Energitekniks mottagning 20/21.
Öppet för nomineringar.
Malin Gidlund nominerar sig själv.
Hillevi Olsson nominerar sig själv.
Nog med nomineringar.
(Justerar ut Gustav Andersson kl 19:42).
Stormötet beslutar
att välja Malin Gidlund och Hillevi Olsson till mottagningskommitté för
Teknisk fysiks mottagning 20/21.
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Öppet för nomineringar.
Farangiz Tohirova nomineras och godtar nomineringen.
Elias Jonsson nomineras och avböjer.
Linus Kullman nomineras och godtar nomineringen.
Nog med nomineringar.
Stormötet beslutar
att välja Farangiz Tohirova och Linus Kullman till mottagningskommitté för
Öppen ingångs mottagning 20/21.
.
Ä20-1

ÄRENDEN

Ä20-1.1

Stadgeändring andra läsningen
Se bilaga smÄ20-1.1.
(Justerar ut Marcus Lindbergh kl 19.44).
William förklarar stadgeändringen.

Ä20-1.2

Stormötet beslutar
att godkänna stadgeändring enligt bilaga smÄ20-1.1.
Stadgeändring andra läsningen
Se bilaga smÄ20-1.2.
William förklarar stadgeändringen.

Ä20-1.3

Stormötet beslutar
att godkänna stadgeändring enligt bilaga smÄ20-1.2.
Verksamhetsberättelse 19/20
Se bilaga smÄ20-1.3
Mötet får två minuter för att läsa igenom verksamhetsberättelsen.
Stormötet beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen för 19/20 enligt bilaga smÄ20-1.3.

Ä20-1.4

Ekonomisk redogörelse 19/20
-

Ä20-1.5

Revisionsberättelse 19/20
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Ä20-1.6

Verksamhetsplan 20/21
Se bilaga smÄ20-1.6.
Mötet får 2 minuter på sig att läsa igenom verksamhetsplanen.
(Justerar ut Alfred Edenhagen kl 19.55).
Stormötet beslutar
att godkänna verksamhetsplanen 20/21 enligt bilaga smÄ20-1.6.

Ä20-1.7

Budget 20/21
Se bilaga smÄ20-1.7.
Farangiz går igenom budgeten för år 20/21 och dess förändringar från året
innan.
Öppet för diskussion.
Stormötet undrar hur mycket pengar som finns i sektionens kassa. Eftersom
revisionsberättelse och ekonomisk redogörelse saknas blir det svårt att svara på.
Enligt uppgift finns endast 11 000 kr på kontot vilket medför att -46 000 kr är
orimligt. Stormötet vill veta hur mycket pengar som finns på kontot.
Stormötet beslutar
att ej godkänna budgeten enligt bilaga smÄ20-1.7.

Ä20-1.8

F-sektionens dag
Ordföranden meddelar att grupp 7 vann och att ett pris kommer att delas ut till
dem.
En synpunkt är att det behövs bättre information till nästa gång.

A20-2

AVSLUTANDE FORMALIA

A20-2.1

Övriga frågor
Det kommer att krävas ett extrainsatt stormöte innan stormöte 2.

A20-2.2

Mötets avslutande
Mötet avslutas 20.08
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Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
William Nordberg F19

_______________________
Petter Persson F19

Justeras

Justeras

_______________________
Samuel Sahlin F17

_______________________
Malin Gidlund F19

