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F20-5

FORMALIA

F20-5.1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 12.15

F20-5.2

Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös.

F20-5.3

Val

F20-5.4

1.
Till mötesordförande väljs William Nordberg F19
2.
Till sekreterare väljs Petter Persson F19
3.
Till justerare väljs Jakob Arespång F20
4.
Justeringsdatum sätts till 2020-10-16
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga ssF20-5.1
Mötet finnes beslutsmässigt med 8 närvarande med 8 röstberättigade
Adjungeringar
Inga adjungeringar.

F20-5.5
F20-5.6

Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst.

F20-5.7

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns med justering att punkterna D20-5.2 Kickoff och
D20-5.1 Romerska spelen läggs till.

M20-5

MEDDELANDEN

M20-5.1

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

M20-5.2

Ordföranden informerar
William har uppdaterat stadgarna som röstades igenom på stormöte 1. Både
förra årets och årets uppdateringar. William informerar om att Viktor på NTK är
sektionsfadder. Han kan till exempel komma att närvara på styrelsemöten och
stormöten. Listan med förtroendevalda är uppdaterad med de som valdes på
stormöte 1. Sektionen hade 154 medlemmar den 18/9. Det kändes som en liten
siffra jämfört med tidigare år. Det är många som inte väljer att vara medlemmar
på grund av osäkerhet kring corona.
Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:

M20-5.3

Studiesociala enheten: Har haft första mötet med mottagningskommittén. De
diskuterade röstning och val, av generaler och superphaddrar. Äldre kursare
ska ej få rösta förutom ÅK 1 och 2 som känner varandra. Möten är inbokade
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med de olika klasserna och de kommer vara på zoom för TF pga för många
nollor.
Utbildningsbevakningsenheten: Marcus skulle gått på möte men kunde ej
närvara. Marcus mail är fixad så den fungerar att kontakta honom med nu.
Eddie var på mötet i tisdags som Marcus missade. Det var en introduktion för
utbildningsbevakarna. Det är oklart vem som är utbildningsbevakare för ÖI.
Förstaårsrespresentanterna kan prata med Eddie eller Marcus om det är något
som ej fungerar i klassen.
Informationsenheten: Adrian ska informera ÖI studenterna om vem som är
utbildningsbevakare för ÖI. De ska maila till sektionsmailen om det är något de
undrar över.
M20-5.4

Undergrupperna informerar
Faust: Hade pajsittning igår för de som vann faustByNight. Två nya faustare
och två nya faustikanter har valts in.

-redaktionen: Göte-K: Kommer städa göte söndag den 11/10.
Enar J-K: Skulle behöva städas. Dammsugaren är trasig. En tavla behöver
lyftas upp.
FORTUNA: Kommer ha sittning den 30/10 och ”get together” aktivitet för nya
medlemmar under nästa vecka.

M20-5.5

Barlag-F: Är igång och har jobbat tre pass under pubverksamheten på origo.
Jakob har varit med och jobbat.
Amanuenserna informerar
Teknisk Fysik:
Kvalitetsamanuens: Det är profilmässan på tisdag den 6/10. Rebecka har också
skickat ut ett formulär för studienämnden.
Samverkansamanuens: Handsprit finns numera också i 3d-labbet.
IT-amanuens: Malin jobbar med robottävlingen. Kvalet kommer troligen ske
digitalt och finalen på plats förhoppningsvis.
Energiteknik: -

M20-5.6

Fum informerar
Det var FUM-möte igår och de gick igenom den ekonomiska ramen för NTK.
Origo kommer backa rejält. Det vägs upp delvis med att kårstyrelsen ej är fylld
för tillfället. Det är mycket osäkerhet kring corona och förutsättningarna inför
framtiden.
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M20-5.7

Övriga informerar
Jakob presenterar sig själv. Overallerna är nu beställda för både ET och TF.
Paula presenterar sig själv. Båda två läser programmering i C just nu. Är just nu
tvungna att ringa handledare via zoom vilket är lite segt. Försöker att hjälpa
varandra med programmeringen i klasserna. Malin presenterar sig själv.
Resten av styrelsen presenterar sig själva för de nya styrelsemedlemmarna.

Ä20-5

ÄRENDEN

Ä20-5.1

Stormöte 1.5
Under stormöte 1 saknades den ekonomiska redogörelsen och
revisionsberättelsen samt att budgeten ej gick igenom. Därför krävs ett stormöte
1.5, preliminärt datum 2020-10-19 på zoom kl 17.15. Det kan även vara en god
idé att fylla valberedningen också om det är okej enligt stadgarna.
Styrelsetröjor
Beställning är ej iväg skickad än. Elisabeth tycker vi ska beställa från något
lokalt företag. Farah har frågat om kundnummer för f-sektionen. Vi tycker att
sponsring skulle vara okej om det sänker priset på tröjorna hos något företag i
närheten. De nya styrelsemedlemmarna ska skicka storlek till William för tröja.
Det kan vara bra att kolla upp vilka tröjor amanuenserna beställer. Vi behöver
prata med Elisabeth om vilka konton sektionen har. Samt prata med Hanna
Mellberg som var kassör förra året.

Ä20-5.2

Styrelsen beslutar
att budgetera 2000 kr för förstaårsrepresentanternas styrelsetröjor.
D20-5

DISKUSSION

D20-5.1

Utvärdering av stormöte 1 och romerska spelen
På romerska spelen kom det 5 nollor totalt. Det var en hård kamp mellan 2 lag.
Det behövs bättre information nästa gång. Det borde göras någon förändring
eftersom det är tredje året i rad det är få deltagare. En idé kan vara att man visar
upp stan mer i samband med aktiviteten annars borde aktiviteten flyttas till
campus.

D20-5.2

Stormöte 1 tog alldeles för lång tid att komma igång. Ingen från valberedningen
var på plats så valen tog väldigt lång tid. Det har kommit synpunkter på hur
arbetet med valberedningen fungerar. Se till att handlingarna kommer in i tid.
Kickoff
En kickoff brukar anordnas för styrelsen. En lära-känna aktivitet typ.

A20-5

AVSLUTANDE FORMALIA

A20-5.1

Övriga frågor
1.
Pontus Yngvesson – Budget
Sektionens ekonomi diskuterades kort och vi kom fram till vi måste kolla vilka
konton som f-sektionen har tillgång till. Detta eftersom det uppstod oklarheter i
samband med att budgeten skulle presenteras under stormöte 1.
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2.
Malin Gidlund – Sommarringare
Biocheckar finns på NTK:s kansli för sommarringarna.
A20-5.2

Nästa mötesdatum
Nästa möte blir 2020-10-16.

A20-5.3

Mötets avslutande
Mötet avslutas 13.13

Mötesordförande

Mötessekreterare

_______________________
William Nordberg F19

_______________________
Petter Persson F19

Justeras
_______________________
Jakob Arespång F20

