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Formalia
Mötets Öppnande
Mötet öppnas 12:18
Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös.
Val av
1. Till mötesordförande väljs William Nordberg F19
2. Till sekreterare väljs Petter Persson F19
3. Till justerare väljs Philip Beckman F19
4. Justeringsdatum sätts till 2020-10-30
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga-F20-6.1.
Mötet finnes beslutsmässigt med 10 närvarande och 10 röstberättigade.
Adjungeringar
Inga adjungeringar.
Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst.
Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.
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Meddelanden
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Ordföranden informerar
F-sektionen är nu verifierad som non-profit av Techsoup - Sverige så vi har tillgång
till Gsuite och microsoft office med mera. Stormöte 4 märkena är här och man
ska kontakta William för att få tag i ett. Innerspace i Göte är nu städat och
inventerat. Alla förtroendevalda ska få en sektionsstjärna. William informerade
om FUM. FUM-mandaten delas ut i januari och antalet medlemmar då ligger till
grund för fördelningen.
Enheterna informerar
Utbildningsbevakningsenheten: Marcus och Eddie var på möte igår.
De
diskuterade hjärtefrågor och kom fram till att utbildningsbevakarna ska nå ut
till studenterna på ett bättre sätt. Styrelsen hade också en diskussion om
utbildningen Sture. Utbildningsbevakare och studiesocialtansvarig ska helst vara
där. Vi bestämde att Pontus, Marcus och Eddie deltar.
(Justerar in Farangiz Tohirova kl 12.25)
Informationsenheten: Vi bör bestämma hur vi ska göra med SaFT. Frågan blir en
diskussionspunkt på nästa styrelsemöte.
Arbetsmarknadsenheten; Philip har börjat arbeta med sina arbetsuppgifter och
har skapat en Linkedin profil. Syftet är att skapa en professionell plattform för
oss att marknadsföra oss på och för att företag ska kunna hitta oss. Bonus att
folk i styrelsen kan få snygga profiler. Det kan vara klokt att ge fler personer än
arbetsmarknadsansvarig administrativ tillgång till profilen. Philip har som mål
ordna lunchföreläsningar som kommer att ske på zoom i den utsträckning det är
möjligt.

M20-6.4

Studiesocialaenheten: Pontus berättar att ÖI har fått presentera sig inför val av
mottagningsgrupp. För ET och TF är nomineringar öppna men de är ej i närheten
av ÖI:s 91 st. Nomineringarna öppna fram tills onsdag 21/10, kl 00.00. Pontus
planerar för ET och TF:s presentationer.
Undergrupperna informerar
Faust: Faust hade en brädspelskväll den 15/10 på origo.
Phi: Deadline 23/10 för att skicka in artiklar.
Göte-K: Städade och inventerade innerspace i söndags
Fortuna: Har blodsittning 30/10, biljetter ska börja säljas. Fortuna har nyligen
tagit in 5 nya medlemmar.

M20-6.5

M20-6.6
M20-6.7

Barlag-F: Det är inga nattklubbar tills vidare. Pubarna är ej sektionsvis längre. Se
nya öppettider vid intresse. ET har haft sittning så origo har börjat med sittningar.
Amanuenserna informerar
Samverkansamanuens: PR-gruppsmöte flyttades fram.
IT-amanuens: Robotledningen har påbörjat arbetet med robottävlingen.
Kvalitetsamanuens: Profilmässan genomfördes den 6/10 och var en succé.
Fum informerar
Övriga informerar
Farangiz informerar om arbetet som genomförts efter stormöte 1 med budgeten
som ej blev accepterad. Vi har tappat inkomster pga corona, främst från
uteblivna lunchföreläsningar. Det är många sektioner som har samma problem.
Vi diskuterade hur vi kan få inkomster och kom fram till att sälja märken och
anordna lunchföreläsningar kan vara en god idé. Farangiz fortsatte informera om
budgeten i allmänhet.
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Ärenden
Sektionsmärken
Vi diskuterade möjligheten att beställa ett nytt märke f-sektionsmärke. En design
har delats med styrelsen. Smidigt om vi kan sälja vårt eget sektionsmärke för att
tjäna pengar. Tanken är att sälja för 20 kr och köpa in 300 märken vilket medför
vinst på ca 3600 kr om alla säljs. Märkena kan också säljas i samband med olika
typer av evenemang och dylikt.
Styrelsen beslutar att budgetera 2 400 kr för sektionsmärken.

Ä20-6.2

Ä20-6.3

Kick-off
Varje har man en styrelsekickoff för styrelsen. I år bör vi titta på en billig kickoff med
tanke på att sektionen inte har lika mycket pengar som tidigare år. Vi bestämde
att vi ska fundera vidare och komma med förslag. William lägger ut en doodle
sedan så vi kan bestämma vad vi vill göra. Håll det enkelt kan vara en god idé. Vi
kom fram till några olika förslag under mötet. Bowlingkväll på olearys eftersom det
är gratis bowling på onsdagar efter kl 21:00. Megazone var också ett förslag som
troligtvis kostar lite mer. Att spela laserdome var också ett förslag. Farangiz ska
kolla med Elisabeth hur mycket pengar vi får till kickoffen. Gokart och paintball
kom också som förslag.
Tentafika
F-sektionen brukar bjuda på fika till ettorna vid programeringstentan. Föregående
styrelse bakade bullar förra året. Vi behöver kolla upp om vi får vara på
östra paviljongen under rådande omständigheter. Vi diskuterade om vi skulle
baka något eller köpa. Malin ska fråga fortuna om de kan baka annars köper vi fika.
Styrelsen beslutar att budgetera 800 kr för tentafikat till ettorna.

A20-6
A20-6.1

Avslutande formalia
Övriga frågor
När innerspace städades kom Göte-K fram till att det finns behov av
förvaringslådor.
Styrelsen beslutar att budgetera 60 kr för förvaringslådor till innerspace.
Arbetsmarknadsansvarig undrar om det kommer någon överlämning för honom.
Överlämningar brukar ske på våren vanligtvis. Det kan vara en bra idé att kontakta
före detta arbetsmarknadsansvarig Liubov Guseva. Vi diskuterade kort även om
rutiner för när överlämning sker via vakanssatta platser och kom fram till att det
behövs en bättre struktur för det.
William berättar att Gsuite kräver en egen domän. Vi diskuterade domännamn
och om vi ska köpa en domän. Kom fram till att det är ett relativt billigt inköp
på 139 kr/år. J-suite är som google drive för företag. Smidig plattform för att
samverka.
Styrelsen beslutar att budgetera för en domän 140 kr.

A20-6.2
A20-6.3

Datum för kommande möten
Nästa möte blir 2020-11-05
Mötets avslutande
Mötet avslutas 13:16
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Protokoll
2020-10-16
Plats : Tsurr

Mötesordförande

Mötessekreterare

William Nordberg F19

Petter Persson F19

Justerare

Philip Beckman F19

