Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Styrelsemöte 2

Protokoll
2020-08-26
Plats: Zoom

Protokoll, F-styrelsesammanträde 2, 20/21
Datum
Tid
Plats

2020-08-26
12:15
Zoom

F20-2

Formalia

F20-2.1

Mötets Öppnande
Mötet öppnas 12.16
Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös.
Val
1. Till mötesordförande väljs William Nordberg F19
2. Till sekreterare väljs Petter Persson F19
3. Till justerare väljs Adrian Stigson F17
4. Justeringsdatum sätts till 2020-09-09
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga-ssF20-1.2.

F20-2.2
F20-2.3

F20-2.4

F20-2.5
F20-2.6
F20-2.7

Mötet finnes beslutsmässigt med 7 närvarande och 7 röstberättigade.
Adjungeringar
Inga adjungeringar.
Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst.
Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

M20-2

Meddelanden

M20-2.1

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Ordföranden informerar
William har pratat med Axel om tröjorna och webbsidan. Barlag F har
meddelat att de kan grilla på f-sektionens dag om vi sköter inhandling av
mat.
Enheterna informerar
Studiesocialaenheten: -

M20-2.2

M20-2.3

Kommunikationsansvarig: Adrian har skickat iväg mail och frågat om det går
att flytta på SaFT till vårterminen. Än så länge har han fått ett svar. Adrian
vill få in lappar till f-sektionens dag innan fredag.
Utbildningsbevakningsenheten: Det har inte hänt något speciellt. Marcus
och Eddie funderar på om de kan ha samma lappar under f-sektionens dag.
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Undergrupperna informerar
Faust: Anordnar Ämppos på torsdag.
Phi: Göte-K: Enar: Barlag F: Barlag F ska grilla på f-sektionens dag.

M20-2.5

M20-2.6
M20-2.7

Fortuna: Amanuenserna informerar
IT-amanuens Malin har lagt ut information till nollorna. Amanuenserna har
också haft en föreläsning om stresshantering och studieteknik för nollorna.
Nästa vecka börjar en provtagningsperiod för covid-19 där man kan testa
sig gratis. Information om det finns utskickat på mail.
Fum informerar
Skickat ut information om att kårstyrelsen har möte om 2 veckor.
Övriga informerar
Ämppos kommer att bli av men som ”picknick Ämppos”.

Ä20-2

Ärenden

Ä20-2.1

Stormöte 1
Preliminärt datum för stormöte bestämdes till 2020-09-21. Vi kom fram till
att det rimligaste är att möte sker på zoom pga pandemin. William ansvarar
för att informera valberedningen om vilka poster som ska väljas på
stormötet. Det krävs en valbevakare för att välja 2 suppleanter till FUM. De
ekonomiska dokumenten som ska behandlas på stormötet måste skickas ut
i tid. Kallelsen till stormötet måste skickas ut 2 veckor i förväg. William
uppmanar alla att försöka hitta någon som passar som vice ordförande. Alla
styrelsen ska fråga runt bland de man känner.
Äskan Mottagningsgrupperna
Se bilaga ssÄ20-2.2-Äskan-från-mottagningsgrupperna för
äskningsförfrågan.

Ä20-2.2

Styrelsen beslutar att godkänna äskan på 2790 kr för handsprit till
mottagningen.

A20-2

Avslutande formalia
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Övriga frågor
F-sektionens dag är 17:00-19:00. Det är lämpligt att vara där ungefär en
timme tidigare för att ställa i ordning saker och ting. Vi behöver förtydliga för
de som har stationer att de måste ge poäng på varje station. Vi vill ge ett pris
till vinnarna men frågan diskuteras på nästa styrelsemöte.
Styrelsen ska presentera sektionen för preppmattegrupperna torsdag den 27
augusti. Vi diskuterade om det går att skicka ut ett mail istället för gå runt till
basårsgrupperna. Pontus svarar Olow och kollar om det går att maila ut
information istället.
William ska kolla om utbildningsbevakarna ska skrivas upp på en lista.

A20-2.2
A20-2.3

Nästa mötesdatum
Nästa möte blir 2020-09-04 12:15
Mötets avslutande
Mötet avslutas 12:48

Mötesordförande

Mötessekreterare

_________________________

_________________________

William Nordberg F19

Petter Persson F19

Justerare

_________________________
Adrian Stigson F17

