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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 Paula Zea ET20
4. Justeringsdatum sätts till 2021-02-12
Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga ssF21-12.1.
Mötet finnes beslutsmässigt med 11 närvarande och 11 röstberättigade.
Adjungeringar
Inga adjungeringar.
Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
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M21-12
M21-12.1
M21-12.2

M21-12.3

Protokoll
2021-01-29
Plats : Zoom

Meddelanden
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Ordföranden informerar
William har varit kårstyrelsesammanträde. Det var ganska lugnt just nu med covidsmitta på universitetet, mindre än 10 smittade senaste två veckorna. Nästa måndag
har FUM möte och presenteras nya siffror för hur många representanter varje
sektion kommer ha i FUM. De grundar sig på medlemsantal. William har undersökt
vilka viktiga dokument som behöver uppdateras. Vi har de flesta dokument som
behövs. Vad gäller GDPR utgår vi från NTK:s policy om vi inte har några egna
dokument. Malin vet inte om julkorten kommit fram. Hon berättar också att
generalöverlämningen nog sker digitalt.
Enheterna informerar
Kommunikation: Adrian har annonserat om Uniadens mässa. Han har också blivit
kontaktad av Alma i fortuna som vill sprida föreningen mensen.
Arbetsmarknadsansvarig: Philip berättar om styrelsetröjorna och att vi sagt
nej till profilföretagen p.g.a att priset är för högt. Han har istället arbetat i
spreadshirts online tjänst med att designa tröjorna. Han har också arbetat med
att planera föreläsningar under mottagningen för nollorna för att marknadsföra
F-sektionen under mottagningen. Han har också jobbat med diverse andra projekt.
Utbildningsbevakare: Marcus har haft ett möte med matteinstitutionen dör
diskuterade om laborationerna under statistik kursen kan samköras med någon
laborationerna i klassisk mekanik.
Studiesocialtansvarig: Det är inte så mycket som hänt.
då och då för att hämta ut julklappar.
Övrigt: Fortuna kommer ha spelkväll nästa tisdag.
tat sig. Det är en ny programansvarig på ET.

Någon hör av sig

TF:s generaler har ou-

Ä21-12
Ä21-12.1

Ärenden
Stormöte 3
Vi bestämde att datum för stormöte 3 blir 2/3-21. Eventuella stadgändringar
behöver skickas ut i tid, det vill säga 3 veckor innan. Vi diskuterade sedan vilken
kompensation vi vill ge för en uteblivna maten stormötet. Vi ska kolla om vi kan
fixa mackor via MITUM i första hand. En fundering som kom upp var hur det går
med valberedningens arbete. William ska påminna de nu när vi har ett datum för
Stormöte 3. En idé som kom upp var att man kan sätta ihop ett formulär där man
kan nominera folk. William vill att alla ska skriva några rader om vad man gör som
sin roll och om det är några specifika saker att tänka på osv. Rollbeskrivningar bör
också fixas och presenteras innan val. Alla formulär och beskrivningar kan skickas
ut tillsammans.

D21-12
D21-12.1

Diskussion
Styrelsetröjor
Efterom vi kommer inte vara på campus något under våren diskuterade vi om det
fortfarande är rimligt att köpa in styrelsetröjorna. Styrelsen var delad, vissa tycker
det är värt beställa tröja, vissa tycker det är värt att spara pengarna. Kostnaden
hos spreadshirt är inte så stor ca 3500 - 4000 kr beroende på frakt. Vi bestämde
att vi beställer tröjor från spreadshirt till alla i styrelsen.
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Avslutande formalia
Övriga frågor
Philip vill göra en nn andra undersökning om medlemskap i sveriges ingenjörer för
att kunna locka sveriges ingenjörer att komma tillbaka och föreläsa om de ser att
deras medlemskap ökar.
ICA fakturan som kommit fel har Farah pratat med Elisabeth om och det kommer
att åtgärdas.
På förra mötet pratade vi om att kö glid på origo är en bra idé för att
locka folk att vara med i styrelsen. Styrelsen tycker fortfarande det är en bra idé.
Datum för kommande möten
Nästa möte blir 2021-02-15.
Mötets avslutande
Mötet avslutas 13.14.

Mötesordförande

Mötessekreterare

William Nordberg F19

Petter Persson F19

Justerare

Paula Zea ET20
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Närvarolista vid F-styrelsesammanträde 12, 20/21
Datum

2021-01-29

Tid

12:15

Plats

Zoom

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

Post
Ordförande
Utbildningsbevakare
Kommunikationsansvarig
Sekreterare
Arbetsmarknadsansvarig
Utbildningsbevakare
Vice ordförande
Studiesocialtansvarig
Förstaårsrepresentant
Förstaårsrepresentant
Kassör

