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F21-8 FORMALIA

F21-8.1 Mötetsöppnande

F21-8.2 Avstängning av mobiltelefoner

F21-8.3 Val av mötessekreterare

ANMÄRKNING

M.ötetöppnas 17.23

Mobiltelefoner stängs av eller sätts påIjudlöst

Gustav Sundqvist väljs till mötessekreterare

F21-8.4 Val av justerare, tillika rösträknare, Till justerare, tillika rösträknare,väljs Willy Själin och

samt justeringsdatum justeringsdatum till 24 maj

F21-8.5 Justering av röstlängd 5 av 5 röstberättigadenärvarande

Röstberättigade:Matilda Munter, Willy Själin, Gustav Sundqvist,

Dilovan Akal och Mimmi Vesrin

Övriganärvarande utan rösträtt: William Nordberg, Timmy

Nyberg och Erik Steinvall

F21-8.6 -Mötets behörigautlysande Mötetfinnes behörigtutlyst

F21-8.7 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistangodkänns

F21-8.8 Adjungeringar Timmy Nyberg adjungeras in med närvaro- och yttranderätt

M21-8 MEDDELANDEN

M21-8. l Kårstyrelsen informerar
ANMÄRKNING

Matilda informerar att hon varit påSFS-fullmäktige i Malmö. På

mötetvaldes Linn Svärd till ordförandeförSFS. Linn svärd ärden

som varit ordförandetidigare och Mlatilda menar påatt hon

kommer göraett bra jobb. UtöverLinn såvaldes bl.a Dani

Liljedahl från Umeå Studentkår till ledamot i SFS.

Kårstyreslen nämner årshögtidenoch att allt blev mycket bra.

Timmy frågar om årshögtidenoch vilka som får komma. Styrelsen

informerar vilka som får komma. Erik flikar in och ställer frågan

om att vi kanske ska presentera kårens priser påuniversitetets

vårpromotion istället förpåvår egen årshögtid.Detta ska

diskuteras i styrelsen.
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Gustav informerar om att STY^RE ärplanerat till lördagenden 21

maj och att inbjudan ärslcickad och folk har börjatanmälasig.

Willy informerar om att han skickat in en bilaga med

beslutsunderlag föratt Uniadens ordförandeska budgetera förfyra

(4) Reftec-resor per verksamhetsår.

Willy informerar om att vi planerar att bjuda in komiker föratt

göraett standup-event till hösten.

Willy nämner också att han ärpåett event med CS-sektionen i

Skellefteå nästavecka.

Gustav informerar att Gutbev har möteinom snar framtid där

man ska gå igenom och försökafärdigställastudentkårskrivelsen.

M21-8.2 Sektionerna informerar William Nordberg som ärordförandeförF-sektionen informerar

att han och Gustav har haft ett mötemed Faust om att dom ska

skrivas ut ur sektionens stadgar. Under mötetkom Faust fram till

att dom gärnavill veta hur det skulle bli om dom väljer att vara

kvar och påvilket sätt deras verksamhet skulle förändras.Man

tänker att ett mötemed NTKs ekonomiansvarige hade vart rimligt

föratt ta reda påvilka regler som finns samt där man går igenom

regelverken i detalj med Faust. Detta ska fortsätta att kollas på.

F-sektionen har stormöteden 16 maj.

William har diskuterat med Olow Sande och Dilovan kring

basåret och deras mottagning. Dilovan informerar häratt kåren

kommer stå förmaterial till Dammplasket förbasåret. Basårets

programansvariga kommer att ståförövrigakostnader under deras

mottagning.

M21-8.3 Råd och arbetsgrupper rapporterar Inga meddelanden från rådoch arbetsgrupper

M21-8.4 Anmälan av beslut Inga beslut finns

M21-8.5 Genomgång av föregående

protokoll
Bilaga ksM21-8.5

M21-8.6 Remisser

Bilaga ksM21-8.6

Föredragande: KårordförandeM'atilda Munter

Inga frågor om föregåendeprotokoll

Föredragande: KårordförandeMatilda Munter

Inga frågor men Gustav informerar att han svarat påen

internremiss gällande en ny handläggningsordning för

kursutvärderingar
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M21-S.7 Övrigameddelanden

BESLUT
B21-7.8 Ändringav grafisk profil

BilagaksB21-8.la

Willy informerar att beslutspunkten: B21-7.8, är felaktigt bemärkt

och borde istället bemärkas som B21-8. l

Willy informerar att han skrivit fel i inbjudan till detta KSS då

han skrivit att detta ärdet sista kårstyrelsesammanträdetför

verksamhetsåret men det stämmer inte.

Timmy introducerar sig själv som Kårhusstiftelsens ordförande.

Stiftelsen informerar att dom har som avsikt att köpaNTKs aktier

i KårmediaAB föratt kunna nyttja bolaget själva.

Efter att Timmy informerat om detta avvek han från mötet.

ÄTGÄRD/BESLUT
Föredragande: Tillförordnadvice kårordtörandeWilly Själin

Kårstyrelsen föreslåsbesluta:

att godkännaändringarna i den grafiska profilen enligt bilaga

ksB21-8.la

Kårstyrelsen beslutar:

att godkänna ändringarna i den grafiska profilen i enlighet med

bilagaksB21-8.la

Efter beslutet fattades avvek Mimmi Vestin från mötet

A21-8 AVSLUTANDE FORMALIA
A21-8. l Övrigafrågor

A21-8.2 Mötetshögtidligaavslutande

ANMÄRKNING
Kårstyrelsen lyfter att man vill flytta den nu satta tiden förnästa

KSS från andra (2) juni till senast 30 juni. Styrelsen äröverens i

detta och en kallelse kommer skickas i vanlig ordning införmötet.

Mötethögtidligtavslutas 18.21

I tjänsten, dag och ort som ovan.

Willy Själin
Tillförordnadvice kårordförande2021/2022
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Matilda Munter
Mötesordförande

Gustav Sundqvist
Mötessekreterare
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