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Protokoll, F-styrelsesammanträde 7, 20/21
Datum

2020-11-05

Tid

12:15

Plats

Zoom
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F20-7.5
F20-7.6
F20-7.7

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 Farangiz Tohirova F19
4. Justeringsdatum sätts till 2020-11-19
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga-F20-7.1.
Mötet finnes beslutsmässigt med 10 närvarande och 10 röstberättigade.
Adjungeringar
Inga adjungeringar.
Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst.
Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
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Meddelanden
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Ordföranden informerar
William har pratat med några andra f-sektioner. Chalmers kommer ha hand
om SaFT i höst. William ska maila Per Ragnarsson om sittningen som NTK
anklagas för att ha arrangerat. Han hålller också på att dela ut märken för
stormöte 4. Har även haft möte med Maria Hamrin och Marcus Lindbergh där
de diskuterade programrådets roll och hur den kan utvecklas. För att nu med
information kommer det komma mail med det viktigaste från deras möten i
framtiden.
Enheterna informerar
Studiescocialaenheten: Presentationerna har varit för alla mottagningsgrupperna. Röstning sker snart. Det har 5-7 generaler och 6-10 superphaddrar som
blivit nominerade för de olika programmen. ÖI:s sittning blev inställd.
Arbetsmarknadsenheten: Philip har fortsatt med linkedinarbetet. Har skapat
riktlinjer för linkedinprofilen som ska vara enkla för nästa styrelse att ta del av
och följa. Philip har också kollat lite på lunchföreläsningar och om det finns
möjligheter till inkomster där. Ska skapa en prislista för att sprida information.
Utbildningsbevakningsenheten: Marcus har varit på grundutbildningsmöte med
matteinstutitionen. Det är utbildningen Sture imorgon.

M20-7.4

Övriga informerar
Tengil och Fortuna har ställt in sina sittningar.
Origo kommer vara stängt i tre veckor. Bedömning kommer sedan göras om
det är lämpligt att öppna det i någon form igen.
Faust har tagit in 5 st nya medlemmar.

Ä20-7
Ä20-7.1

Ä20-7.2

Ä20-7.3

Ärenden
SaFT
Chalmers kommer arrangera i höst. William berättar om SaFT planer. Skriv
gärna diskussionsfrågor till William som kan mailas vidare. Datum är ej specificerat än.
LinkedIn
F-sektionens LinkedInprofil ska vara en plattform för att nå ut till företag och
en möjlighet till marknadsföring. Philip och Adrian har skapat riktlinjer för hur
profilen ska användas. Där står det vilka som ska använda den, vilka ska ha
access osv. Det är bra för nästa styrelse så de vet att den existerar. Philip vill
gärna ha respons på sitt dokument. Philip mailar ut dokumentet till oss alla.
Profilen kan också användas som inkomstkälla. T.ex för annons av exjobb osv.
LinkedInprofilen ska vara riktad mot arbetsmarknaden främst för att sprida information och interagera.
En LinkedIn profil kan vara en god idé att skaffa då det är en utmärkt plattform
för att hitta jobb.
Domän
Budgeterade för domän på föregående möte. Vi röstar nu om domännamn.
Bestämde namnet ”f-sek.se”.
Inga ytterligare funderingar.
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Avslutande formalia
Övriga frågor
Stormöte 2. Ej rimligt med ett möte på plats just nu. Vi tänker att om det blir
ett zoom-möte kan man ge ut en lunchmacka som kompensation.
Kick-offen är det inte läge för just nu men kanske senare.
Philip har gjort en undersökning hos ettorna om vad de är intresserade av för
företag. Paula redovisade svar från ET. Jakob har pratat med några. Ska fråga
i klasschatten och sammanställa. William tipsar om företaget RISE. Några
fler intressanta företag är Försvarets forskningsanstalt, General Electrics och
Ingenjörer utan gränser. Philip tar gärna emot fler tips.

A20-7.2
A20-7.3

Pontus berättar att han hittat en klassantecknare för TF. En antecknare är
dock överflödig för tillfället då anteckningar läggs upp just nu ändå. ET söker
fortfarande en antecknare men det är lugnt fram till april då programmen ej
läser samma kurser längre.
Datum för kommande möten
Nästa möte blir 2020-11-18
Mötets avslutande
Mötet avslutas 12:57

Mötesordförande

Mötessekreterare

William Nordberg F19

Petter Persson F19

Justerare

Farangiz Tohirova F19

