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Datum

2020-12-17
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Zoom

F20-10
F20-10.1
F20-10.2
F20-10.3

F20-10.4

F20-10.5
F20-10.6
F20-10.7

Formalia
Mötets öppnande
Mötet öppnas 12.17.
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 Adrian Stigsson F17
4. Justeringsdatum sätts till 2021-01-07
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga ssF20-10.1.
Mötet finnes beslutsmässigt med 11 närvarande och 11 röstberättigade.
Adjungeringar
Inga adjungeringar.
Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst.
Avstängning av mobiltelefoner
Föredragningslistan godkändes med två nya punkter.
Ä10-10.1
Förstaårsrepresentant för ÖI och D20-10.2 Saft - utvärdering.

Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Styrelsemöte 10
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Meddelanden
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Ordföranden informerar
William erättar om O-rådet. Det är en bättre situation ekonomiskt för NTK just
nu. Han berättar också vi kan förvänta oss samma coronarestriktioner eller värre
den närmaste tiden. Förstaårsrepresentanten för öppen ingång har hoppat av
programmet.
Enheterna informerar
Studiesocialtansvarig: Har haft workshop med de nya mottagningsgrupperna för
att visa hur man håller i en sittning.
Arbetsmarknadsansvarig:
Lunchföreläsningen med Sveriges ingenjörer har
varit och båda parter var nöjda. De har även marknadsfört sig via våra kanaler
mot betalning. Philip ska också sammanfatta en lista med företag som vi kan
samarbeta med.
Kommunikationsansvarig: Adrian har skickat ut det som kommit till honom
från Sveriges ingenjörer. Utbildningsbevakare: Marcus har varit på möte med
matteinstutitionen. Tog upp det som Paula och Jakob skickade till honom. Den
har nu skickats vidare till studierektorn. Eddie har arbetat med att locka folk till
ett evenemang på techlab.

Ä20-10
Ä20-10.1

Ä20-10.1

Ärenden
Stormöte 2 - Julklappar
Det har ej kommit några fler svar från AmongUS. Vi kör på jultomtarna. Pontus
tycker vi ska boka NTK-bilen för att åka omkring och distrubuera. Kostnaden för
tomtarna blir ca 740 kr men de är tyvärr slut på biltema. En annan idé kan vara
att köpa handvärmare eller något annat mysigt för 20 kr. Det finns många olika
tomtar i lager på Rusta och Jula. Man kan köpa olika istället för att köpa en och
samma. Pontus och Adrian tar på sig att köpa in och dela ut julklappen.
Förstaårsrepresentant för ÖI
Emma Kyrk har hoppat av sitt program. Hon kunde kolla om det fanns intresse
hos någon i klassen. Är det någon idé att skaffa en ny person med tanke på att
klassen splittras om en månad. Styrelsen tycker inte det med tanke på den korta
tidsramen.
Styrelsen beslutar att entlediga Emma Kyrk och vakantsätta
posten som förstaårsrepresentant för ÖI.
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Diskussion
Stormöte 2 - utvärdering
Det var ett snabbt och effektivt möte. När vi ska välja någon post borde vi
annonsera det tidigare och inte släppa det som en bomb. Den här gången skrev
Robert till William kort innan möte och frågade om vi kunde lägga till en punkt
med valet som gjordes. Det finns många dokument som behöver uppdateras som
vi skulle behöva kolla igenom.
SaFT - utvärdering
De som var med tyckte att det var givande möten och diskussioner. Det var bra
med post specifika diskussionspunkter. Varje förtroendevald brukar vanligtvis gå
på två pass. Adrian tyckte att kommunikationsansvarig inte hade någon riktig
plats/roll så det var lite oklart vart han skulle vara. I januari bestäms om nästa
SaFT blir på plats i Umeå eller online. Pontus noterade att vi har ett ganska
speciellt system i Umeå. Philip funderade på hur de andra sektionerna tjänar
pengar och fick svaret säljer ni någon alkohol? Vissa får också en klumpsumma
från sina institutioner. Många sektioner söker serveringstillstånd till varje sittning
och då är kravet att man måste gå 25 procent plus. Det verkar som der finns
mycket och lära av andra universitet kring hur vi kan tjäna pengar. En lärdom
från SaFT är att vi kan ta mer betalt. Det är risk att vi uppfattas som oseriösa
om vi tar för lite betalt. En annan lärdom är att vi måste förhålla oss mycket mer
till NTK än f-sektioner. I andra lärosäten är presidiet också firmatecknare vilket
medför att de också kan bestämma mer över ekonomin.

Avslutande formalia
Övriga frågor
Vi bestämde att alla skickar sin bild på mail till Malin ska sätta ihop julkortet.
Vi kom fram till att det roligaste är att skicka fysiska julkort framför allt
om vi ska skicka till andra sektioner. Pontus är sugen på att hjälpa Malin
med julkorten. Julkortet kan också läggas upp facebook och instagram. Deadline att skicka in bild till Malin är 19:00 på Söndag. En vanlig valfri bild på sig själv.
Philip har börjat sätta ihop bilder från mottagningen. PR-gruppen vill också ta
del av detta och hade som förslag att skapa EN plats på tekniskfysik.se som
gemensamt ställe för bilder från programmet. William tycker att eftersom vi är
tre program under sektionen kan det vara mer rimligt att lägga det på vår G-suite
då det inte bara är teknisk fysik som lyder under f-sektionen. Styrelsen håller med
William i frågan.

A20-10.2
A20-10.3

Vi har blivit kontaktade av blipepp.se som ville ha hjälp med marknadsföring. De
ville inte betala för marknadsföring så frågan är om vi vill marknadsföra de gratis.
Styrelsen tycker att vi ska hjälpa dem ändå.
Datum för kommande möten
Nästa möte blir 2021-01-07.
Mötets avslutande
Mötet avslutas 13.24.
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Mötesordförande

Mötessekreterare

William Nordberg F19

Petter Persson F19

Justerare

Adrian Stigsson F17
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Närvarolista vid F-styrelsesammanträde 10, 20/21
Datum

2020-12-17

Tid

12:15

Plats

Zoom

Styrelsemedlemmar
William Nordberg
Marcus Sundin
Adrian Stigsson
Petter Persson
Philip Beckman
Eddie Blomström
Farangiz Tohirova
Malin Gidlund
Jakob Arespång
Paula Zea
Pontus Yngvesson

Post
Ordförande
Utbildningsbevakare
Kommunikationsansvarig
Sekreterare
Arbetsmarknadsansvarig
Utbildningsbevakare
Kassör
Vice ordförande
Förstaårsreprsentant TF
Förstaårsrepresentant ET
Studiesocialtansvarig

