Umeå naturvetar- och teknologkår

PROTOKOLL
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2020-09-18
Plats: Tsurr

Protokoll, F-styrelsesammanträde 4 20/21
Datum
Tid
Plats

2020-09-18
12:15
Tsurr

F20-4

FORMALIA

F20-4.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 12.15.

F20-4.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F20-4.3

Val

F20-4.4

1.
Till mötesordförande väljs William Nordberg F19
2.
Till sekreterare väljs Petter Persson F19
3.
Till justerare väljs Pontus Yngvesson F18
4.
Justeringsdatum sätts till 2020-10-02
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga ssF20-4
Mötet finnes beslutsmässigt med 6 närvarande och 6 röstberättigade.
Adjungeringar
Inga adjungeringar.

F20-4.5
F20-4.6

Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst.

F20-4.7

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.

M20-4

MEDDELANDEN

M20-4.1

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

M20-4.2

Ordföranden informerar
William har fixat en annan ordförande som valbevakare till stormöte 1 från Isektionen. William meddelar att maillistorna för styrelsen nu ska vara fixade så
det blir enklare att kontakta folk. Valberedningen är informerad om vilka poster
som ska väljas på stormöte 1. Undergrupperna är informerad om att de skall ha
en verksamhetsplan. Inför nästa års mottagning behöver mottagningskassörerna
få mer information om vad deras uppgifter är.

M20-4.3

Enheterna informerar
Studiesociala enheten: Stormötet ska välja en ny mottagningskommite med 2
personer från programmen TF, ET och ÖI. Olow Sande har meddelat att han
gärna vill diskutera basårets mottagning. Anteckningsmaterial som budgeterats
för är nu inköpt. Det kvarstår att välja/hitta klassantecknare för varje klass.
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Utbildningsbevakningsenheten: Marcus meddelade att läraren för
statistikkursen sagt att problemet med betygen nu ska vara löst.
Eddie har varit i kontakt med NTK om en lärare som inte skött sig. Det har ej
funnits riktiga betygsgränser på tentan och rättningen skall ha varit ojämn och
bristfällig.
Informationsenheten: Det har inte kommit in några fler svar om SaFT senaste
mötet. 12 personer är anmälda till stormötet hittills. Adrian berättar att han ska
marknadsföra mer.
M20-4.4

Undergrupperna informerar
Faust: Faust har valt in två nya medlemmar, Lydia Johansson och Lucas
Strandlund..

-redaktionen: Nolle-phi har skickats ut till nollorna.
Göte-K: Ska städa och inventera göte.
Enar J-K: FORTUNA: -

M20-4.5

Barlag-F: Hade ett EPP-pass i onsdags. Origo har öppnat sektionsvis för
medlemmar.
Amanuenserna informerar
Teknisk Fysik:
Kvalitetsamanuens: Samverkansamanuens: Det finns numera handsprit utanför kontoret. Linn
behöver hitta fler förstaårselever till PR-grupperna. Årshögtiden blir ett online
event.
IT-amanuens: Malin tittar på en server för röda tråden och 3d labbet.
Profilmässan kommer ske i oktober via zoom.
Energiteknik: Eddie har informerat ETs amanuens om att han kan höra av sig
till Eddie för information.

M20-4.6

Fum informerar
-

M20-4.7

Övriga informerar
-

Ä20-4

ÄRENDEN
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Ä20-4.1

2020-09-18
Plats: Tsurr

Romerska spelen
Vi ska hålla i en station mellan 13:00-16:00. Förra året skulle de para ihop
nobelpristagaren med upptäckt.
Vi bestämde oss för en vattenstation där man ska transportera så mycket vatten
som möjligt på tid. William, Petter, Adrian och kanske Pontus kommer att
närvara.

Ä20-4.2

Mailadresser
Alla i styrelsen har sin respektive mail kopplad till sektionsmailen. William har
som förslag att skapa en maillista till mottagningsgrupperna. Det kan vara bra
att kunna komma i kontakt med gamla generaler och huvudfaddrar för nya
mottagningsgrupper.
Marcus undrar om det finns någon sektionsfadder i år.
NTK saknar en studiesocialtansvarig för tillfället så Pontus har inte fått någon
information om från NTK.

A20-4

AVSLUTANDE FORMALIA

A20-4.1

Övriga frågor
Eddie berättar att mecenatkortet får man även om man inte är med i NTK. Tänk
på att inte informera fel. Yran och origo ges rabatt på dock som NTK-medlem.
Adrian undrar om det finns någon liknande facebook för ET som når alla
klasser. Eddie hade koll på det. Adrian vill informera om stormötet i den.

A20-4.2

Nästa mötesdatum
Nästa möte blir 2020-10-02.

A20-4.3

Mötets avslutande
Mötet avslutas 13.00

Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
William Nordberg F19

_______________________
Petter Persson F19

Justeras
_______________________
Pontus Yngvesson F18

