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Protokoll, F-styrelsesammanträde 9, 20/21
Datum

2020-11-30

Tid

12:15

Plats

Zoom

F20-9
F20-9.1
F20-9.2
F20-9.3

F20-9.4

F20-9.5
F20-9.6
F20-9.7

Formalia
Mötets öppnande
Mötet öppnas 12:16.
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 Pontus Yngvesson F18
4. Justeringsdatum sätts till 2020-12-14
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga ssF20-9.1.
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.
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Meddelanden
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Ordföranden informerar
William informerade om kåren och om en diskussion om riskgrupper som han haft
med NTK. Han berättade att han har skickat ut kallelsen till stormöte 2. Malin har
fixat med drive-filer så att alla mottagningsgrupper får tillgång till rätt dokument.
Enheterna informerar
Arbetsmarknadsansvarig: Samarbetet med Sveriges Ingenjörer fortsätter med en
lunchföreläsning på Torsdag. Hjälp gärna till med marknadsföring av den. Arbetet
med styrelsetröjorna fortsätter.
Informationsansvarig: Adrian berättade att han hjälpt Philip med marknadsföring av lunchföreläsningen.
Utbildningsbevakare: Marcus berättade att NTK vill få in förslag om hur
utbildningsbevakarna kan marknadsföra sig bättre.

M20-9.4

Ä20-9
Ä20-9.1

Studiesocialtansvarig: ET och TF har haft möten med respektive mottagningsgrupp om återsparkar. De kommer att skjutas upp tills senare i förhoppning
om att corona-situationen ska förbättras.
Övriga informerar
Barlag-F: Origo är fortsatt stängt tyvärr.

Ärenden
Stormöte 2
Vi behöver bestämma en kompensation för den uteblivna maten på stormöte 2.
Vi diskuterade om vi ville ge bort spelet amongUS som en kompensation. Det
är praktiskt med ett onlinespel då mat är svårt att administrera just nu. En
fundering som kom upp var om man kan spara pengarna och bjuda på något fint
vid nästa fysiska stormöte. En annan fundering var huruvida de som redan har
spelet skulle uppskatta julklappen. Malin kom med förslaget att man kan köpa in
jultomtar och ge ut. Det går att beställa från biltema till exempel. Det kan vara
roligt och få något fysiskt när allt ändå är digitalt. Vi får diskutera lösning kring
hur utdelning ska ske på nästa möte.
Styrelsen beslutar att budgetera 1500 kr för sektionsmärken.
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Diskussion
Riskgrupper och tentor
Det har varit diskussion om tentor angående pandemin. Både med lärare och
NTK. NTK har varit i kontakt med både lärare och universitetet. De har inte fått
så mycket gehör.
Vi diskuterade om tentor i allmänhet. Tentor är såklart mer rättsäkra i sal.
Konsekvensen blir att studenters hälsa möjligen kan riskeras. Med tanke på
regeringen och folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer kring 8
personer är frågan om det är moraliskt försvarbart att skriva tenta i sal just
nu. Det är också många ettor som är kritiska till kommande salstentamen i
Endimensionell analys 1. Många andra lärosäten kör allting digitalt just nu enligt
Philip, t.ex KTH och Lund.
Juridiskt har Universitet förmodligen rätt men vi borde trycka på den moraliska
aspekten. Är det verkligen rätt att ha salstentamen under rådande omständigheter.
William vill att vi är försiktiga med vad vi skriver när vi använder sektionsmailen. Använd ej denna mail vid känslomässiga mail. Det är bättre med den
personliga mailen i sådana fall.
Ett förslag är att göra en enkät inom sektionen.
högre upp för att påverka de som tar beslut.

Som kan skickas vidare

Marcus har möte på tisdag. Om det är något som behöver tas upp kan
Marcus prata om det, t.ex tentamenssituation, corona osv.

A20-9
A20-9.1

Avslutande formalia
Övriga frågor
F-sektionen brukar skicka ut julkort till andra f-sektioner i Sverige och sektioner
under NTK. De brukar även hamna i Göte, Enar osv. Ett förslag är att göra ett
ZOOM-julkort. Man kan då klippa in alla styrelsemedlemmar i ett julkort med en
bild från zoom. Overallen ska vara med kortet.
Philip hade en idé om f-sektionens merchendise. Just nu är folk inte så
mycket på campus så det är oklart hur stor efterfrågan är.

A20-9.2
A20-9.3

Philip har arbetat med styrelsetröjorna och just nu är billigaste offerten
7200 kr. Malin och Petter anser att det inte är rimligt att lägga 7200 kr just nu
med tanke på hur lite pengar vi har. Det är bättre och köra på det förra årets
styrelse hade om det nu är billigare.
Datum för kommande möten
Nästa möte blir 2020-12-17.
Mötets avslutande
Mötet avslutas 13:14.
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Mötesordförande

Mötessekreterare

William Nordberg F19

Petter Persson F19

Justerare

Pontus Yngvesson F18
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Närvarolista vid F-styrelsesammanträde 9, 20/21
Datum

2020-11-30

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

