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Protokoll, F-styrelsesammanträde 8, 20/21
Datum

2020-11-18

Tid

12:18

Plats

Zoom
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Formalia
Mötets Öppnande
Mötet öppnas 12:20
Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös.
Val av
1. Till mötesordförande väljs William Norberg F19
2. Till sekreterare väljs Marcus Sundin F18
3. Till justerare väljs Jakob Arespång F20
4. Justeringsdatum sätts till 2020-12-02
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga ssF20-8.1.
Mötet finnes beslutsmässigt med 8 närvarande och 8 röstberättigade.
Adjungeringar
Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst.
Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
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Meddelanden
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Ordföranden informerar
Var på Sture för två veckor sen, Sture är en årlig utbildning som NTK och Umeå
studentkår håller i. William tyckte Sture var lärorikt och inspirerande och tycker
därför ordförande alltid bör gå på Sture. F-sektionens studenter måste bli bättre på
att svara på kursvärderingar, Tek-nat fakultet har en dålig svarsfrekvens. William
hade även o-råd möte och där togs NTK-styrelsens planer upp.
Enheterna informerar
Pontus - Ska skicka in information om generalerna till NTK. Var med på sture.
Adrian - Skickat ut enkät angående medlemskap i sveriges ingenjörer. Skickat mejl
som rör ET.
Marcus - Var på sture. Har varit på Mat-stats prefekt beslutsmöte och har jobbat
med ett studentfall.
Philip - Var på Sture och tyckte det var väldigt bra! Planerar att bygga ut fsektionens dag genom att även ha föreläsningar som kommande F-styrelsen och
någon från NTK-styrelsen kan hålla i. Kunskapen om kåren är väldigt dålig just nu
så han vill ge n0llorna kunskap redan på mottagningen. Linda (universitet jurist)
har även sagt att hon kan tänka sig hålla en föreläsning. Skulle vara bra att få in
fler föreläsare från universitetet.
Har även jobbat med LinkedIn och har kontakt med 3 - 4 företag angående
styrelsetröjorna. Förslagen han fått varierar mellan 4000 och 8000 kr. Han väntar
på en offert från en av företagen som han hoppas är billgare än de tidigare förslagen.
Sveriges ingenjörer frågade ifall de skulle få marknadsföra sig hos F-sektionen och
hur mycket det i så fall kostar. Philip sa att första lunch föreläsningen de tänker
hålla i kan vara gratis och att det hade varit bra ifall Sveriges ingenjörer kunde
föreläsa för 1orna. Philip ska skicka produktportföljen på Messenger så resten av
styrelsen kan se priser osv.
Övriga informerar
Origo kommer hålla stängt resten av året.
En från ET20 har sagt att hen kan anteckna åt sin klass.
Pontus gamla arbetsplats har några datorer som vi kanske kan få eller köpa för en
billig peng. Pontus skickar ett mejl till sin gamla arbetsplats om detta.
FUM har haft ett kort möte men ingenting viktigt togs upp, förutom att det gjordes
två val för kårstyrelsen.
Jakob har frågat resten av sin klass om deras förväntingar på arbetslivet efter
studierna.

Ärenden
Stormöte 2
Stormötet blir den 14e december kl 17:15 över zoom. Vad ska vi ge deltagarna?
Mackor blir svårt att ge och märken kanske inte alla vill ha. Among us skulle vara
kul att ge bort, men det kanske blir konstigt att ge bort ett spel.
Justerar in Farangiz Tohirova kl 12:45
Bestämmer kompensation nästa möte. Om någon vill ta del av stadgarna eller
föreslå en stadgeändring kan man höra av sig till William. Alla på mötet bör spåna
på en idé som är under 40 kr per person, till nästa styrelsemöte.
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A20-8
A20-8.1

A20-8.2
A20-8.3

Protokoll
2020-12-17
Plats : Zoom

Avslutande formalia
Övriga frågor
William - Har någon hört hur det är med e-signering? William fick höra på orådsmötet att det skall finnas möjlighet att signera protokoll online, med hjälp av
bank-id. Det är ingen annan i styrelsen som har hört om detta. William skriver
därför till Viktor på NTK och försöker få det fixat.
Julkort hur gör vi med julkort? Pratar om detta på nästa stormöte. Kanske kan
ha zoom tema.
Philip - Varför är det så svårt att få info från NTK? Han vill veta hur han ska göra
med fakturering, och hörde av sig till Elisabeth och då kom det fram att allt han
gör måste göras via NTKs arbetsmarknadsansvarig. Han undrar därför varför en
så viktig sak inte har tagits upp tidigare.
Ntk vet om att information och överlämning är stora problem och tänkte därför
ha en kårgemensam överlämning under våren i år men den blev inställd pga Covid.
Saft blir av den 5e december
Datum för kommande möten
Nästa möte blir 2020-11-30
Mötets avslutande
Mötet avslutas 13:01

Mötesordförande

Mötessekreterare

William Norberg F19

Marcus Sundin F18

Justerare

Jakob Arespång F20
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Närvarolista vid F-styrelsesammanträde 8, 20/21
Datum

2020-11-18

Tid

12:18

Plats

Zoom

Styrelsemedlemmar
William Nordberg
Malin Gidlund
Marcus Sundin
Farangiz Tohirova
Philip Beckman
Adrian Stigsson
Jakob Arespång
Pontus Yngvesson
Emma Kyrk

Post
Ordförande
Vice ordförande
Utbildningsbevakare för Teknisk Fysik
Kassör
Arbetsmarknadsansvarig
Kommunikationsansvarig
Förstaårsrepresentant TF
studiesocialt ansvarig
Förstaårsrepresentant ÖI

Övriga närvarande

Anmärkning

