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Datum
Tid
Plats

2020-09-04
12:15
NAT.C1.313

F20-3

Formalia

F20-3.1

Mötets Öppnande
Mötet öppnas 12.17.
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 Eddie Blomström ET17
4. Justeringsdatum sätts till 2020-09-18
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se Bilaga-ssF20-1.3

F20-3.2
F20-3.3

F20-3.4

F20-3.5
F20-3.6
F20-3.7

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

M20-3

Meddelanden

M20-3.1

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Ordföranden informerar
William har pratat med Victor på NTK om medlemsantal. William har också
pratat med Rebecka om maillistor. William och Axel har arbetat med
tröjorna som beställs idag eller imorgon. Förstaårsrepresanternas tröjor
beställs senare när de blivit valda. Innerspace i Göte ska inventeras för att
sektionen ska ha bättre koll vad som finns där inne.
Enheterna informerar
Studiesocialtansvarig: Pontus jobbar på att hitta klassantecknare för årskurs
1. Han ska lägga ut ett inlägg på facebook och kanske prata på stormötet
om det för att informera. Blocken till klassantecknarna är slut men refills till
pennor finns.

M20-3.2

M20-3.3

Styrelsen beslutar att budgetera 700 kr för anteckningsmaterial.
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Kommunikationsansvarig: Adrian har jobbat med att förbereda det första
stormötet. Adrian ska skicka ut länkar till nOllorna och övriga så de hittar till
f-sektionen och stormötet på facebook. Adrian har också fått svar från
några universitet angående SaFt. Chalmers och Uppsala tycker vi ska ha
SaFt online för att SaFt inte ska försvinna. Tre andra är okej med att skjuta
på det.

M20-3.4

Utbildningsbevakare: Marcus fick en fråga om statistikkursen. Han har
skickat ett mail till kursansvarig som inte besvarats ännu. Eddie har inget att
informera om.
Undergrupperna informerar
Faust: Arrangerade faust by night igår. Det var många där men dåligt med
avstånd bland både äldrekursare och nOllor. Det kom endast en nOlla från
öppen ingång.
Phi: Jobbar på sitt nästa nummer.
Göte-K: Ska städa och strukturera innerspace. Samuel har pratat om att
arrangera en sittning för att fira att göte fyller år.
Enar-J: Har hittat en huvudansvarig för verksamheten som kan väljas på
nästa stormöte.
Fortuna: Har arrangerat en bokbytardag och kommer ha en förfest som
mottagningsaktvitet ikväll.

M20-3.5

M20-3.6
M20-3.7

Barlag-F: Grillade på f-sektionens dag.
Amanuenserna informerar
Linn har meddelat att det inte kommer att bli någon årshögtid i år tyvärr.
ET amanuens: Fum informerar
William har fått en inbjudan till FUM-noll.
Övriga informerar
Styrelsen har informerat alla nollor om f-sektionen. Vi planerar för att
skicka ut ett informationsmail till basåret.
Pontus har rätt ut skillnaden mellan studiesocialtansvarig och
utbildningsbevakarens arbetsuppgifter. UB handhar ärenden som rör hela
klassen. SSA tar hand om enskilda fall.
Om gummibåtarna ska användas måste de hämtas hos Pontus.
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Ä20-3

Ärenden

Ä20-3.1

Stormöte 1
Vi diskuterade ett lämpligt datum för stormöte 1 och kom fram till 2020-0923 kl 17:15 via zoom. Vi diskuterade också vilka ärenden som finns.
Vakanssatta platser och nya positioner som ska väljas. FUM-suppleant
måste väljas vilket kräver en valbevakare. Mottagningskommitén för nästa
års mottagning måste även väljas. William ska prata med valberedningen
och fixa en valbevakare. Vi ska även meddela vinnaren av f-sektionens dag
under stormötet.
Styrelsen beslutar att budgetera 600 kr för pris till vinnarna av f-sektionens
dag.

D20-3

Diskussion

D20-3.1

Utvärdering av F-sektionens dag
Det var bra uppslutning av nOllorna men grillen kallnade och alla fick inte
mat. Till nästa gång behövs mer kol och att grillen förbättras med hål för
luftintag. William påpekade att vi till nästa gång kan ha en bättre struktur
och skicka information om vad som gäller till alla grupper som håller i en
station.

A20-3

Avslutande formalia

A20-3.1

Övriga frågor
Vi diskuterade ifall man kan lägga till bokningar av f-sektionens tillgångar och
ansvar över inrapportering från undergrupper till varje möte i vice
ordförandes arbetsuppgifter. Vi kom fram till att det kan vara en bra idé.

A20-3.2
A20-3.3

I studiesocialtansvarigs arbetsuppgifter står det att Pontus ska anordna en
kick off. Vi diskuterade ifall man kan ta bort det.
Nästa mötesdatum
Nästa möte blir 2020-09-18 kl 12:15.
Mötets avslutande
Mötet avslutas 13.04.
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Mötesordförande

Mötessekreterare

_________________________

_________________________

William Nordberg F19

Petter Persson F19

Justerare

_________________________
Eddie Blomström ET17

