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Fullmäktigesammanträde 2 18/19 
Datum: 2018-11-28 
Tid: 17.15 
Lokal: Östra paviljongen 

F18-2  Formalia   

F18-2.1 Mötets öppnande  
 Kristoffer Landfors förklarar mötet öppnat 17.52 
 
F18-2.2 Avstängning av  

 Mobiltelefoner 
 Mobiltelefoner stängs av eller sätts till ljudlöst 

 
 

F18-2.3 Justering av röstlängd 
Fullmäktige finner mötet behörigt med 20 närvarande ledamöter och tjänstgörande suppleanter 

 
F18-2.4 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande väljs Kristoffer Landfors, CS-sektionen. 
 
F18-2.5 Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare väljs Kristoffer Landfors, CS-sektionen. 
 
F18-2.6 Mötets behöriga utlysande 

Fullmäktige finner mötet behörigt utlyst 
 
F18-2.7 Godkännande av  
 föredragningslista 

Fullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 
Byta namn på punkt B18-2.1 till D18-2.1 
Byta namn på bilaga fumB18-2.1a,b till fumD18-2.1a,b 
Byta namn på punkt B18-2.2 till D18-2.2 
Byta namn på bilaga fumB18-2.1 till fumD18-2.1 

 
F18-2.8 Val av två justerare 

 samt justeringsdatum 
Till justerare väljs Buster Hultgren Wärn CS-sektionen, samt Pontus Kämpe MEGA-sektionen. 
Justeringsdatum sätts till den 12 december 

 
F18-2.9 Adjungeringar 

Inga adjungeringar 
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M18-2  MEDDELANDEN   

M18-2.1 Beslutsuppföljning 
Inga beslut att följa upp finns 

 
M18-2.2 Rapport från kårstyrelsen  

 Bilaga fumM18-2.2  
Läggs till handlingarna 

 Muntligt: 
 Kårordförande och Utbildningsbevakaren är på REFTEC träff i Linköping. 
  

M18-2.3 Rapport från enheterna 
Bilaga fumM18-2.3a 
Bilaga fumM18-2.3b 

 Bilaga fumM18-2.3c 
 

 
Muntligt 
Arbetsmarknadsansvarig: en räkmacka har anordnats för Umeå Medicinska studentkår samt har 
arbetsmarknadsenheten haft sitt första möte.  
 
Studiesocialt: naturvetarhuset har temporärt upphört att ta emot bokningar för att hyra ljusgården för 
evenemang på kvällarna. Anledningen till detta är att vid de senaste evenemangen har städningen inte 
skötts vilket har skapat problem för personalen som har hand om lokalen. Naturvetarhuset kommer 
öppna för bokningar igen i januari.  
 
Läggs till handlingarna 
 

M18-2.4 Rapport från Fullmäktiges   
 Presidium 
 

M18-2.5 Övriga meddelanden 
 

Valberedningen muntligt: valberedningen har haft en lite problematisk period som grundar sig i 
bristande överlämning men nu har arbetet kommit igång. Under den senaste perioden har 
valberedningen genomfört intervjuer för att nominera till valet för ny kårhuschef samt intern revisor. 
Dessutom har beredningen för valet till fullmäktiges presidium påbörjats.  

 
Läggs till handlingarna 
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M18-2.6 Remisser 
 Bilaga fumM18-2.6  

Läggs till handlingarna 
 
M18-2.7 Interpellationer 

 och enkla frågor 
Inga interpellationer eller övriga frågor har inkommit till mötet 

 

V18-2  Diskussion     

D18-2.1 Motion Ett enat studentliv 
 Föredragande: Viktor Hagren, Kassör InSekt 
 Bilaga fumD18-2.1a-b 
 
 Sammanfattning av diskussionen: 
 

En dialog har redan hafts med universitetet om de kunde sponsra projektet men eftersom universitetet 
inte får sponsra alkoholrelaterade event så är detta inte ett alternativ då projektet ämnar ge 
information om festerier, sittningar och event på Kårhuset Origo.  

  
Förslag på att projektet skulle kunna genomföras som ett examensarbete eller i samband med en 
kurs diskuterade men ett flertal problem hittade med båda förslagen. Problem skulle uppkomma om 
kursen i fråga lades ner vilket då skulle ta bort supporten för applikationen och som ett 
examensarbete kommer det aldrig finnas en plan för att underhålla applikationen.  
 
En ledamot upplyser om att Umeå Studentkår redan har en liknande app så det kan vara ett 
alternativ att höra med dem om att integrera NTK i den.  
 
Ytterligare ett alternativ är att inte skapa en app utan istället använda sig utav NTK:s hemsida där 
information kan läggas upp i form av informationstexter och en kalender som kan importeras till 
personliga kalendrar. Superfesteriet kan även fungera som stöd för att få kontinuerlig information 
eftersom de har en överspännande syn på planerade event.  
 
Om det främst gäller information till nya studenter så kan event under mottagningen användas. I så 
fall så bör relevant information samlas för att underlätta arbetet.  
 
Kårstyrelsen uppmanas att se över vad en applikation kan komma att kosta samt se över 
möjligheten att använda Kårens hemsida för att sprida relevant information.  
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D18-2.2 Ändring av uppdragsperiod för studerandeledamöter 
 Föredragande: Mattias Kjellstedt, Vice Kårordförande 
 Bilaga fumd18-2.2 
 

Mattias Kjellstedt och Markus Hansen lämnar mötet 18:24 

 
Sammanfattning av diskussionen: 
 
Den nuvarande eventansvarige håller med om att detta är en bra idé då merparten av eventen som 
NTK arrangerar är på höstterminen. Genom att byta uppdragsperioden till att följa kalenderåret 
istället för verksamhetsåret kommer arbetsbördan bättre anpassas till inlärningskurvan för posten. 
Dessutom så är Kårstyrelsen generellt väldigt upptagna på höstterminen vilket minskar möjligheterna 
att be om råd under denna period.  
 
Fullmäktige håller med om att detta är en bra ändring att genomföra.  
 
Merparten av fullmäktige tycker att det kan vara en bra idé att införa två eventansvariga för att 
fördela arbetsuppgifterna. För att ytterligare underlätta arbetet så bör arbetsbeskrivningen för 
eventansvarig ses över och uppdateras vid behov.  Med fördel så kan Kårens dokument som beskriver 
återkommande event uppdateras och förtydligas. 
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A18-2 Avslutande formalia Anmärkning 

A18-2.1 Övriga frågor 
 
A18-2.2 Mötets högtidliga avslutande 

Mötesordförande Kristoffer Landfors förklarar mötet avslutat 18.53 
 

I tjänsten, ort och datum som ovan 
 
 
 
 
    
Kristoffer Landfors  
Mötesordförande   
  
 
 
 

 

      
Buster Hultgren Wärn 
CS-sektionen 

Pontus Kämpe 
MEGA-sektionen 

Justerare Justerare 
  

 


