
Möte F-styret
2002-10-15

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2003-04-29

Tid: Tisdag 2003-10-15
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Sandra Jansson
OrdförandeAsp: Gustav Eklund
Vice ordförande: Daniel Carlén
Vice ordförandeAsp: Patrik Sjööqvist
Kassör: Lina Björnheden
SekreterarAsp: Per Grönberg
SNF-ordförande: Simon Griph
SNF-ordförandeAsp: Sandra Abi-Khalil
F6-ordförande: Hans Eriksson
F6-ordförandeAsp: Karin Laag
DP-överste: Johan Wikstrand
DP-översteAsp: Ante Fjante
NollK-ordförande: Andreas Hanning
Focumateri-ordf: Carl Bohman
FarmordförandeAsp: Martin Sauer

§1. Mötets öppnande
Ett till antalet stort styre spottade i nävarna och greppade spaden.
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§2. Extarinsatt sektinsmöte
Med anledning av F-Styret 03/04 brist p̊a kassör utlyser vi ett exta sektionsmöte p̊a
Onsdag LV6. Tid: Lunch, Plats Focus. Preliminär föredragningslista:

• Val av kassör till F-Styret.

• Verksamhetsberättelse FiF 00/01.

• Nyval av SNF-kassör.

• återbetaling av deposition för bandartjobanget. efter mötet icke uthämtad dep
tillfaller F-Sektionen.

§3. Bilfakturor
Flertalket personer och föreningar är skyldiga styret pengar för obetalda bilfakturor.
Föreningarna ombads kolla upp och betala in innan verksamheten lämnas över till
nästa års invalda. Styret tog beslut p̊a att personer med obetalda bilfakturor inte f̊ar
lova tt hyra bilen förän dessa är betalda. Nyckel till bilen lämnas ut mot p̊askrivet
hyreskontrakt samt, vid uthyring till okänd person, legitimation.

§4. Overallsreglemente
Reglemente för enskild F-teknologs bärande av overall samt kontrakt för overallens
giltighet att undertecknas av DP skall utformas. Detta tog v̊ara små söta DP-överstar,
Herr W och Ante tag i. Vi önskar dem lycka till!

§5. Carléns punkt
P̊a förra sektionsmötet delades det ut en utvärdering av det nya invalssystem till DP
och F6. Det har inkommit fem stycken. Herr W och HaZe lovade bättring. Mer info
nör fler enkäter kommit in.

§6. HaZes punkt
ChalmRest kommer att uppdatera sitt sortiment efter sommaren. Gamla kära Bay-
erskt försvinner till förmån för “cube” och liknande.

§7. Gurras punkt
De nyantagna F-teknologerna kommer att f̊a en CD-skiva med info, bl.a en en minut
l̊ang videopresentation av styret. Nya styret skickar idéer till F-styret.

§8. Hannings punkt
Noll-K vill veta när gasquerna skall bokas. Om n̊an förening vill vara med p̊a Svenska
mässan eller Götaplatsen ska de meddela sig till Noll-K. Han informerade även om
nya regler gällande nollningen.

§9. Linas punkt
Fullmakter till föreningar med ekonomiskt ansvar för åtkomsta till pengar skall skic-
kas in. Skicka namn, personnummer och förening p̊a kassörer och ordföranden till v̊ar
ordförande Sandra p̊a f00saja@dd.chalmers.se.
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§10. Övriga fr̊agor
Carlén efterlyste ersättning till phaddergrupperna för de räknestugor som hölls under
nollningen.
Nästa möte lagar nya styret mat.

§11. Mötets avslutande
S̊a tog de nya styrets första styrelsemöte slut och jag har snart skrivit mitt första
protokoll. Hej d̊a!

Sandra Jansson Per Grönberg
Ordförande SekreterareAsp

Ska tilläggas att snittvikten i kärnstyret 03/04 ligger över 90 kg.
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