Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Styrelsemöte 11

Protokoll
2021-01-07
Plats : Zoom

Protokoll, F-styrelsesammanträde 11, 20/21
Datum

2021-01-07

Tid

12:15

Plats

Zoom

F21-11
F21-11.1
F21-11.2
F21-11.3

F21-11.4

F21-11.5
F21-11.6
F21-11.7

M21-11
M21-11.1
M21-11.2

M21-11.3

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 Malin Gidlund F19
4. Justeringsdatum sätts till 2021-01-21
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga ssF21-11.1.
Mötet finnes beslutsmässigt med 8 närvarande och 8 röstberättigade.
Adjungeringar
Inga adjungeringar.
Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.

Meddelanden
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Ordföranden informerar
William berättar det har varit lugnt över jul och nyår och att han ska fixa en lista
på justeringsordning för styrelsemötena. Malin har skickat ut julkorten.
Enheterna informerar
Studiesocialt ansvarig: Pontus berättar att han delade ut julklapparna innan jul
men att inte så många var hemma. Nu finns alla klappar i ett skåp hos Pontus.
Utbildningsbevakare: Marcus har haft möte med fysisk instustitionens prefekt och
diskuterat budget.
Kommunikationsansvarig: Adrian har uppdaterat sociala medier. Han försökt
uppdatera facebook med nya julkortet men inte lyckats ännu.
Arbetsmarknadsenheten: Philip har flera tankar om nya idéer.
Han vill
starta fler samarbeten med företag. Han fortsätter också att arbeta med
styrelsetröjorna.
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Ä21-11
Ä21-11.1

Ärenden
SaFT VT2021
F-sektionen i Umeå är nästa på listan att hålla i ett SaFT. Det är just nu inte
möjlighet att hålla ett SaFT där alla kan träffas. Vi diskuterade om vi vill hålla
i ett digitalt SaFT eller ej. Ett digitalt SaFT drar ej in några pengar. Spontant
är styrelsen inte så särskilt taggad på att hålla i ett digitalt SaFT, särskilt när det
inte ger några pengar. Vi kan dock tänka oss att hålla i ett digitalt SaFT om vi
får hålla i nästa fysiska SaFT. William ska möta de andra styrelserna i slutet på
Januari.

D21-11
D21-11.1

Diskussion
Verksamhetsmål 2021
Styrelsen diskuterade i allmänhet vad verksamhetsmålen för 2021 ska vara och
kom fram till följande. Vi skulle behöva bygga upp våra ekonomiska tillgångar
igen och skapa en buffert. Vi behöver sätta upp långsiktiga mål för nästa styrelse.
Vi behöver lyfta fram valberedningen mer. Vi behöver på något sätt skapa en
starkare morot för att bli förtroendevald. Om valprocessen framstår som seriös
räcker det långt tror Philip. En annan idé kan vara fika varje styrelsemöte. Ett
förslag var också att man får kö glid på origo om man suttit i styrelsen. Vi behöver
också marknadsföra sektionen mycket mer under mottagningen. Vi behöver städa
upp bland gamla dokument. Många dokument är utdaterade. Vi behöver en GDPR
policy till exempel. Vi funderade också på hur man kan peppa folk specifikt från
ET att engagera sig i sektionen och komma på fler stormöten.

A21-11
A21-11.1

Avslutande formalia
Övriga frågor
15 mars är den sista dagen för stormöte 3 att hållas. Nästa styrelse väljs då. Inför
mötet bör vi ta fram en rollbefattning. Vi borde börja förbereda det i slutet på
Januari och i början på Februari. William berättar att han ska kontakta valberedningen och få igång det arbetet.
Datum för kommande möten
Nästa möte blir 2021-01-29.
Mötets avslutande
Mötet avslutas 12:49.

A21-11.2
A21-11.3

Mötesordförande

Mötessekreterare

William Nordberg F19

Petter Persson F19

Justerare

Malin Gidlund F19

Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Styrelsemöte 11
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Närvarolista vid F-styrelsesammanträde 11, 20/21
Datum

2021-01-07

Tid

12:15

Plats

Zoom

Styrelsemedlemmar
William Nordberg
Marcus Sundin
Adrian Stigsson
Petter Persson
Philip Beckman
Eddie Blomström
Malin Gidlund
Pontus Yngvesson

Post
Ordförande
Utbildningsbevakare
Kommunikationsansvarig
Sekreterare
Arbetsmarknadsansvarig
Utbildningsbevakare
Vice ordförande
Studiesocialtansvarig

