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Stormöte 2

sm20-2
2020-12-14
Plats : Zoom

Protokoll, F-stormöte 2, 20/21
Datum

2020-12-14

Tid

17:15

Plats

Zoom

F20-2
F20-2.1
F20-2.2
F20-2.3

F20-2.4

F20-2.5
F20-2.6
F20-2.7

Formalia
Mötets öppnande
Mötet öppnas 17.17.
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 Axel Eriksson F19 och Jonas Bergmansson F17
4. Justeringsdatum sätts till 2021-01-04
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga smF20-2.1.
Mötet finnes beslutsmässigt med 37 närvarande och 37 röstberättigade.
Adjungeringar
Inga adjungeringar.
Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

M20-2

Meddelanden

M20-2.1

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Ordföranden informerar
Det har varit en diskussion med NTK om tentor och riskgrupper. Det har
genomförts flera salstentor under hösten även fast vi har en pågående pandemi.
NTK gör vad de kan för att ta det vidare. William berättar om SaFT som arrangerades av Chalmers. I januari bestäms det om nästa SaFT kommer vara på
plats i Umeå eller digitalt. Det pratas om att arrangera en CS-turnering då om
intresse finns. Från Umeå finns det även intresse för schack.
Enheterna informerar

M20-2.2

M20-2.3
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Studiesocialtansvarig: Pontus berättar om mottagningsgruppsarbete. Det har
varit diskussioner om återsparkarna som kommer skjutas fram. Förhoppning är
att kunna arrangera senare i vår.
Kommunikationsansvarig: Adrian Stigsson har tagit hand om f-sektionens
sociala medier. Tillsammans med Philip Beckman har han skickat ut en enkät
om Sveriges ingejörer. Han har också arbetat tillsammans med Philip med
f-sektionens Linkedin-profil.
Arbetsmarknadsansvarig: Philip berättar att vi har inlett ett samarbete
med Sveriges ingenjörer. Han har också jobbat med att f-sektionens kläder ska
bli mer enhetliga från år till år när styrelsen byts ut. Philip berättar att man kan
koppla sin privata Linkedin-profil till f-sektionens profil.

M20-2.4

Utbildningsbevakare: Marcus Sundin har haft möte med matteinstitutionen. Det
är tentamensservice som ansvarar för tentorna och matteinstitutionen ansvarar
för att de blir av. Därför är det enklast att försöka påverka universitetsledningen
om man vill påverka vilken examinationsform som ska användas.
Undergrupperna informerar
Faust: Har ställt in overallsinvigningen de hade planerat. De berättade också
att kallsupen behöver ställas in och att student ski ställs in. Det kommer snart
en julhälsning på instagram. Faust vill börja trä↵a folk och hitta på saker så de
hoppas att pandemin snart lägger sig.
Phi: Det går trögt för Phi men snart kommer det förhoppningsvis ut ett
nummer. Det är oklart vart numret kommer ges ut. Förhoppningvis kommer det
ut både online på NTK:s hemsida och på universitet i Göte, Enar osv.
Göte-K: Möblerat om och storstädat.
Enar-J: Satt in en julgran samt städat.
Fortuna: Har en julkalender på instagram. Har också arrangerat en onlinespelkväll.
Barlag-F: Har fotograferat barlaget.

M20-2.5

Mottagningskommitén:
Har haft möten med nya mottagningsgrupperna.
De tänker ha en workshop där de lär ut hur man håller i en sittning.
Amanuenserna informerar
IT: Malin håller på och arbetar med robottävlingen.
Kvalitet: Det är studienämdsmöte snart.
Samverkan: Man kan nu beställa TF-hoodies.

M20-2.6

M20-2.7

Fum informerar
På senaste mötet försökte man välja en studiesocialt ansvarig och en vice
ordförande. De kommer troligtvis inte välja någon av de posterna av ekonomiska
skäl. Det var även en diskussion om origo. Kan vi skicka ut en enkät om varför
folk inte kommer till origo? Den är främst riktad mot sektioner som inte går på
origo.
Övriga informerar
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TF:s programråd har haft ett möte och pratat om examensenheten. I fortsättningen
ska kommunikationen mellan tf:s programråd och sektionen bli bätte och det är
något som programansvarig för TF, Maria Hamrin vill.
Hur går det för ET:s programråd? Det har inte varit några möten än pga.
en ny programledning hos ET. William meddelar vilka som sitter i respektive
programråd från varje klass. ET:s programledning skickade nyss ut en programutvärdering. Det är bra om alla som läser ET fyller i den.

M20-2.8

Delar av styrelsen har varit på en utbilding som heter STURE. De kom under utbildningen fram till att vi behöver bli bättre på att fylla i kursutvärderingar.
STURE är en utbildning för studiesocialt ansvarig och utbildningbevakare främst.
Man lär sig hur universitet fungerar och vikten av studierepresentation. Philip
berättar att man ej behöver ha en aktiv förtroende roll för att ta del av STURE.
Förhoppningsvis kan den informationen spridas.
Beslutsuppföljning
Se bilaga smM20-2.1.
William läser upp beslutuppföljningen av vad som hänt sedan senaste stormötet.
Lämnar öppet för diskussion.
Stormötet beslutar att lägga beslutsuppföljningen enligt bilaga smM20-1.5.1
till handlingarna.

V20-2
V20-2.1

Val
Val av representant till FUMs valberedning
Posten vakansattes på två föregående stormöten. Som representant i valberedingen nominerar man folk till poster och intervjuar kandidater. Robert berättar att
det är en viktig post med inte så mycket jobb.
Öppet för nomineringar.
Hannes Bäckman nomineras men tackar nej.
Martin Lindström nominers
men tackar nej. Sebastian Lundström nomineras och godtar nomineringen. Inga
fler nomineringar.
Stormötet beslutar att välja Sebastian Lundström F20 till representant i FUMs
valberedning.

Ä20-2
Ä20-2.1

Ärenden
Revisionsberättelse från ÖI
Notering: Det har blivit en miss i kommunikationen. Övriga revisionberättelser
kommer tas upp på stormöte 3. Se bilaga smÄ20-2.1.
Stormötet beslutar att bevilja mottagningskassören för Öppen Ingång 20/21
ansvarsfrihet.
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A20-2.2

Avslutande formalia
Övriga frågor
Jonas undrar över TV-spelsturneringen som diskuterades tidigare under mötet. Blir
det en arbetsgrupp för det eller sker det spontant? Just nu kollar de upp intresset
för ett sådant evenemang så inget är bestämt. Om det blir en schackturnering vet
Robert ett bra format för att de olika lärosätena ska kunna möta varandra.
Mötets avslutande
Mötet avslutas 17.56.

Mötesordförande

Mötessekreterare

William Nordberg F19

Petter Persson F19

Justerare

Justerare

Axel Eriksson F19

Jonas Bergmansson F17
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Närvarolista vid F-stormöte 2, 20/21
Datum

2020-12-14

Tid

17:15

Plats

Zoom

Namn
Adrian Boman
Adrian Stigsson
Amanda Jonsson
Åsa Albrecht
Axel Eriksson
Björn Eriksson
Eddie Blomström
Emma Kyrk
Farangiz Tohirova
Fritz Forsgren
Hannes Bäckman
Henrik Berggren
Henrik Rönnqvist
Henrik Wahlström
Hillevi Olsson
Jacob Lindström
Jakob Arespång
Jonas Bergmansson
Kittie Elijah Slunga

Namn
Lovisa Nilsson
Lucas Strandlund
Malin Gidlund
Måns Kindblom
Marcus Häggström
Marcus Lindbergh
Marcus Sundin
Mårten Edström
Martin Lindström
Paula Zea
Petter Persson
Philip Beckman
Pontus Yngvesson
Robert Nazaretyan
Sebastian Lundström
Theo Hägglund
William Nordberg
Ylva Pikas

