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Fullmäktigesammanträde 7 21/22 
Datum: 2022-04-20 
Tid: 17.15 
Lokal: Kårhuset Origo 

F21-7   Formalia   
F21-7.1 Mötets öppnande 
 Vice talman Linnea Stålstam förklarar mötet öppnat 17:15 
 
F21-7.2 Avstängning av mobiltelefoner 
 
F21-7.3 Justering av röstlängd 
 Bilaga fumF21-7.3 
 Fullmäktige finner mötet behörigt med 16 ledamöter närvarande 
 
F21-7.4 Val av mötesordförande 
 Fullmäktige väljer vice talman Linnea Stålstam till mötesordförande 
 
F21-7.5 Val av mötessekreterare 
 Fullmäktige väljer arbetsmarknadsenhetens ordförande Willy Själin till mötessekreterare 
 
F21-7.6 Mötets behöriga utlysande 
 Fullmäktige finner mötet behörigt utlyst 
 
F21-7.7 Godkännande av föredragningslista 
 Fullmäktige godkänner föredragningslistan med följande tillägg: 

- Lägga till bilagorna fumM21-7.1 och fumM21-7.7 
  
F21-7.8 Val av två justerare samt justeringsdatum 
 Till justerare väljs Lucas Strandlund, F-sektionen och Erika Lundin, CS-sektionen. 
 Justeringsdatum sätts till 2022-05-04. 
 

Erika Lundin, CS-sektionen, tvingas lämna mötet tidigare och kan således inte längre vara 
justerare. 

  
Fullmäktige beslutar att riva beslut av Erika Lundin som justerare och i stället välja Oliver 
Larsson, CS-sektionen, som justerare 

 
F21-7.9 Adjungeringar 
 Inga adjungeringar 
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M21-7  Meddelanden   
M21-7.1 Beslutsuppföljning 
 Bilaga fumM21-7.1 
  

Kårordförande informerar att man kan läsa mer om det senaste beslutet i protokollet från 
kårstyrelsesammansträde 7. Kårordförande förtydligar att projektet som beslutet berör kommer vara 
i cirka fyra månader under höstterminen 2022. 

 
 Läggs till handlingarna 
 
M21-7.2 Rapport från kårstyrelsen  

 Bilaga fumM21-7.2 
 

Kårordförande tillägger att det är stavfel i rapporten. Det ska stå ”sin produkt” och inte ”siukt”.  
 
Kårordförande informerar att kårstyrelsen jobbar med mer hållbara arbetsbeskrivningar för 
kårstyrelsen och att detta är något som föregående kårstyrelse redan påbörjat. 

  
 Ledamot frågar vad det kommer innebära om vi ingår i ett avtal med Avidnote.  
 Kårordförande berättar att det inte kommer kosta NTK något och att det är  
 ren studentnytta. Kårstyrelsen inväntar avtalsförslag från Avidnote. 

 
 Läggs till handlingarna 
 

M21-7.3 Rapport från enheterna 
 Bilaga fumM21-7.3a-c 
 

Arbetsmarknadsenhetens ordförande berättar om krocken som skedde mellan den mindre mässan 
som enheten tillsammans med Catarina Gammelgård planerat och Umeå Biotech Incubator. 
Resultatet av denna krock medför att arbetsmarknadsenheten och Catarina Gammelgård ställde in 
deras event. 
 

 Läggs till handlingarna 
 

M21-7.4 Rapport från Fullmäktiges presidium 
 Bilaga fumM21-7.4 
  
 Läggs till handlingarna 
 

M21-7.5 Meddelanden från övriga råd och enheter 
 

Origo: Kårhuschefen informerar att det fortfarande är stor personalbrist på Origo och hoppas på att 
mottagningen ska generera ett större engagemang. 
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M21-7.6 Övriga meddelanden 
 

Studerandeledamoten informerar genom kårordförande att inbjudningar till NTK:s årshögtid har 
skickats ut till sektionsordförandena och fullmäktigeledamöterna och ber därför alla att kolla sin 
mejl. 

 
M21-7.7 Remisser 
 Bilaga fumM21-7.7 
 
 Läggs till handlingarna 
 
M21-7.8 Interpellationer och enkla frågor 
 
 Inga interpellationer eller enkla frågor har inkommit till mötet 

B21-7 Beslut  
B21-7.1 Reglementes ändring 

Bilaga fumB21-7.1a-b 
 Föredragande: Kårstyrelsen 
  

Kårordförande berättar kort om att denna reglementes ändring grundar sig i att enligt stadga måste 
program under teknisk-naturvetenskaplig fakultet hamna i en sektion. 
 
Utbildningsbevakningsenhetens ordförande berättar om det som hände med felaktiga nomineringar 
till NTK:s pedagogiska pris. Enhetsordförande informerar att det inte kommer ges ut något 
pedagogiskt pris detta år men att det ligger lägligt till NTK:s 25-årsjubileum att ge ut två.  

 
Fullmäktige föreslås besluta: 
att  godkänna ändringarna i kårens reglemente enligt bilaga fumB21-7.1b 
 
 
Fullmäktige beslutar 
 bifall enligt förslag 
 
 
Mötet ajourneras för paus 17:39 
Mötet återupptas 18:00 
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Yrkande 1 Max Malmer, CS-sektionen, yrkar att: 
 Att fullmäktige öppnar upp för nomineringar på plats för samtliga val på FUM7 
Läggs till handlingarna 
 
Fullmäktige beslutar 
att fullmäktige öppnar upp för nomineringar på plats för samtliga val på FUM7 i enlighet med yrkande 

1. 

V21-7 Val  
V21-7.1 Val av Arbetsmarknadsenhetens ordförande 2022–2023 
 Föredragande: Vice talman Linnea Stålstam 
 
Yrkande 2 Max Malmer, CS-sektionen, yrkar att: 
 Att bordlägga valet av arbetsmarknadsenhetens ordförande 22/23 till FUM8 
Läggs till handlingarna 
 
Fullmäktige beslutar 
att bordlägga valet av arbetsmarknadsenhetens ordförande 22/23 till FUM8 i enlighet med yrkande 2. 
 
V21-7.2 Val av Studiesociala enhetens ordförande 2022–2023 
 Föredragande: Vice talman Linnea Stålstam 
  
 Tove Berglund nominerar sig själv på plats. 
 
Fullmäktige beslutar genom öppen votering 
att  välja Tove Berglund till posten studiesociala enhetens ordförande 2022–2023. 
 
V21-7.3 Val av Kårfullmäktiges talman 2022–2023 
 Föredragande: Vice talman Linnea Stålstam 
 
 William Nordberg nominerar sig själv på plats. 
 
Fullmäktige beslutar att genom öppen votering 
att  välja William Nordberg till posten som kårfullmäktiges talman 2022–2023. 
 
 
Alize Rashid, InSekt, justeras ut från mötet 18:22 
 
 
V21-7.4 Val av Kårfullmäktiges vice talman 2022–2023 
 Föredragande: Vice talman Linnea Stålstam 
 
 



Protokoll 

 

Bilaga F21-7.7 
2022-05-04 

Sid 5(7) 

 

 
 
Umeå naturvetar- och teknologkår 
 
Utdragsbestyrkande Justeringspersonernas sign. 
 
 ....................................................................................................  

Yrkande 3 Oliver Larsson, CS-sektionen, yrkar att: 
 Att bordlägga v21-7.4, val av kårfullmäktiges vice talman 2022–2023 
Läggs till handlingarna 
 
Fullmäktige beslutar 
att bordlägga v21-7.4, val av kårfullmäktiges vice talman 2022–2023 i enlighet med yrkande 3. 
 
Erika Lundin, CS-sektionen, justeras ut från mötet 18:33 

D21-7  Diskussion 
D21-7.1 Diskussion om Verksamhetsplan och mål för verksamhetsåret 2022/2023 
 Bilaga fumD21-7.1 
 Föredragande: Vice talman Linnea Stålstam 
 
Ledamot vill se att NTK skaffar fler samarbetspartners och att det ser tråkigt ut på veporna på origo som i nuläget 
är övertejpade. Arbetsmarknadsenhetens ordförande informerar om att NTK ska sluta med att sätta 
samarbetspartners på veporna, detta för att undvika att behöva tejpa över dem om någon part häver avtalet. 
 
Ledamot vill att NTK ska anordna sektionskampen och eventet valborg på campus igen. Arbetsmarknadsenhetens 
ordförande tillika nästa verksamhetsårs vice kårordförande informerar att det är redan i planeringsfasen. 
 
Utbildningsbevakningsenhetens ordförande tillika nästa verksamhetsårs kårordförande berättar att kårstyrelsen ska 
bli bättre på att synas bland studenterna. Ledamot föreslår att kårstyrelsen borde synas på tisdagar under 
märkesförsäljningen i MIT-huset. Detta finns med i planeringen inför nästa verksamhetsår och kårstyrelsen planerar 
även att vara med under våren och sälja märken. Ledamot föreslår att kårstyrelsen ska synas mer på mottagningen. 
Ledamot föreslår att kårstyrelsen skaffar tröjor inför mottagningen. Ledamot gav förslag på evenemang som 
kårstyrelsen kan besöka, exempelvis F-sektionens dag och Amazing Race. Kårstyrelsen vill även synas mer på 
konstnärligt campus berättar kårordförande.  
 
Ledamot berättar att NTK:s inskrivningsdagar är ett perfekt tillfälle att berätta för de nya studenterna om kårens 
verksamheter. Studiesociala enhetens ordförande berättar att de två första dagarna till höstterminens start är lagda. 
Arbetsmarknadsenhetens ordförande berättar att kårstyrelsen funderar på att låta övriga också delta på 
inskrivningsdagarna då det kommer vara potentiella arbetsgivare där. 
 
Ledamot tycker att kårstyrelsen ska kolla över designen på nyhetsbrevet. Ledamot föreslår att vi till 25års-jubileumet 
borde informera om NTK:s historia och engagera studenter genom att berätta vad kåren åstadkommit under åren. 
Kårordförande tycker det varit svårt med marknadsföringen och funderar om det borde ligga på kanslisten eller 
kommunikationsenheten. Ledamot berättar att tidigare var detta kommunikationsenhetens ordförandes 
arbetsuppgifter, men att detta nu hamnat hos kanslisten. 
 
Kårhuschefen tycker att kårstyrelsen ska se över hemsidan. Kårordförande tycker NTK kan kolla om det finns 
engagerade studenter som kan fixa hemsida. Ledamot tycker att kårstyrelsen kan arvodera studenter till detta.  
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Doktorandombud tycker att kårstyrelsen aktivt ska göra studentkårskrivelsen till en större del av styrelsens 
vardagliga verksamhet. 
 
Ledamot tycker kårstyrelsen ska få medlemmar från doktorandsektionen till fullmäktigesammanträden och 
kårordförande tycker vi borde översätta föredragningslistan och kallelsen till engelska. 
 
Kårordförande informerar att Origo inte har som krav att man måste vara kårmedlem för att komma in och föreslår 
att NTK och Origo borde kolla på om det är rimligt. Ledamot informerar att Origo har ett allmänt 
serveringstillstånd och därför kan Origo släppa in övriga. Origo har haft som praxis att studenter fått ta med sig en 
icke-student berättar en annan ledamot. Utbildningsbevakningsenhetens ordförande frågar om vi kan begränsa det, 
varpå ledamot säger att Origo rent tekniskt sett kan göra det. Ledamot tycker att vi ska behålla vårt allmänna 
serveringstillstånd. Ledamot säger att det inte känns bra att lägga ytterligare en barriär för eventuella gäster till 
Origo. Doktorandombudet berättar om Umeå Studentkårs nya kårhus. Arbetsmarknadsenhetens ordförande tycker 
att NTK och Origo borde lägga mer fokus på marknadsföring. Ledamot berättar att tidigare år har Origo delat 
bilder om vad som händer vissa veckor.  
 
Arbetsmarknadsenhetens ordförande föreslår att kårstyrelsen kan diskutera detta vidare och sedan redovisa detta för 
fullmäktige. 
 
Fullmäktige beslutar om streck i debatten 
 

A21-7 Avslutande formalia  
A21-7.1 Övriga frågor 
 
Ledamot berättar att tidigare år har det varit tradition att bjuda på tårta till den sektion som har bäst närvaro vid 
fullmäktigesammanträdena under det sista fullmäktigesammanträdet samt att öppna upp för pub på Origo. 
Kårhuschef säger att det borde vara möjligt. Vice talman ska titta vidare på detta. 
 
Ledamot frågar om ryktena angående universitetets syn på studentlivet stämmer och om det skulle påverka 
mottagningen. Utbildningsbevakningsenhetens ordförande förtydligar att det är vår fakultet som varit missnöjda med 
vissa av festeriernas marknadsföring på campus. Arbetsmarknadsenhetens ordförande informerar att 
fakultetsledningen ser nyttan i ett gott studentliv på campus och har ingen avsikt att stänga av någon eller några från 
campus. Ledamot förtydligar frågan angående påverkan på mottagningen. Arbetsmarknadsenhetens ordförande säger 
att mottagningen kommer fortskrida som vanligt. 
 
Ledamot påminner om allergier till eventuell tårta på nästa fullmäktige. Vice talman informerar att allas allergier 
har talmännen koll på. 
 
Kårhuschefen frågar om det är problem med den domän som NTK använder. Utbildningsbevakningsenhetens 
ordförande berättar att universitetet kan ställa krav på bland annat NTK:s hemsida om deras domän nyttjas. 
Arbetsmarknadsenhetens ordförande tillägger att ett domänbyte är nödvändigt då ACC har för få engagerade att 
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fortsätta med sina tjänster till NTK. Ledamot tycker inte att vi borde nyttja universitetets domän för att undvika 
eventuella krav. 
 
A21-7.2 Mötets högtidliga avslutande 
 
 Vice talman förklarar mötet avslutat 19:29 
 
 
 
 
I tjänsten, ort och datum som ovan 
 
 
 
 
_________________________     _________________________ 
Linnea Stålstam Willy Själin 
Vice talman 2021/2022 
 
 
 
 
_________________________ 
Oliver Larsson 
CS-sektionen 
Justerare 

Arbetsmarknadsenhetens ordförande 2021/2022 
 
 
 
 
_________________________ 
Lucas Strandlund 
F-sektionen 
Justerare 
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