
Möte F-styret

2003-09-04

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2003-09-04

Tid: Torsdag 2003-09-04

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Gustav Eklund
Vice ordförande: Patrik Sjööqvist
Kassör: Gustav Wiberg
SNF-ordförande: Sandra Abi-Khalil
F6-ordförande: Karin Laag
DP-överste: Andreas Johansson
NollK-ordförande: Andreas Hanning
Focumateri-ordf: Filip Karlsson
Farmordförand: Martin Sauer

§1. Mötets öppnande

Per var försvunnen, vi struntade i honom.
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§2. PaTas punkter

• PaTa var p̊a sociala utskottetmöte. Informerade om dessa.

• Han skall g̊a p̊a miljö samt jämnställdhetsutb.

• Problem med studieplatser i samband med omflyttningar p̊a chalmers. P̊a F
finns liknade problem. PaTa tar upp detta p̊a nästa SU-möte. Mat. Centrum
flyttar/bygger p̊a skepps/F/MC2

§3. Wiberg

• Saknar bidrag fr̊an ingenjörsföreningen. Dessa skall komma.

• Balngt behöver pengar. Kanske 17 lakan.

• Alla föreningar där medlemmar har nycklar till Focus utrymmen skall lämna
nyckelnummer till Gurra.

• Vill att SNF♥VBL. SNF sköter kontakt med klasser och kurser och VBL lägger
ut mtrl/tentor p̊a nätet. Men vem tar hand om den lukrativa märkesförsäljningen?
Gustav W lägger fram en motion.

§4. Farm

Snackar med bilnissar ang. bilköp. Vilken typ av spons vill vi ha? Allt klart inför lv5,
allts̊a lv4.

§5. F6

• En motion p̊a g där sektionen själv har tillst̊and, dvs ChsRAB:s roll minskar.

• Partyservern, nu finns gästlistor p̊a nätet. Studentkorten gäller en månad till.

§6. Antes punkt

F behöver en rolig maskot brevid vid sidan av Fantomen. Alternativt tag itu med
problemet att Dragos inte finns representerad vill självklara tillfällen under nollning-
en.

§7. Hannings punkt

Hanning vill att NollK väljs i lp3. F6 vill ha val tidigare för att minimera strul vid
nollningen. (Kurs i tillämpad optimering, kanske. . . )
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§8. Övriga punkter

• Solmaz och Joyce målar Dragos i gasquen ASAP!!

§9. Mötets avslutande

Alla log.

Gustav Eklund Per Grönberg
Ordförande Sekreterare

All work and no play makes Jack a dull boy. I’m fine. . .
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