
Möte F-styret 2003-10-09

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2003-10-09

Tid: Torsdag 2003-10-09

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Gustav Eklund

Vice ordförande: Patrik Sjööqvist

Kassör: Gustav Wiberg

Sekreterare: Per Grönberg

F6-ordförande Karin Laag

DP-överste: Andreas Johansson

NollK-ordförande: Andreas Hanning

Focumateri-ordf: Filip Karlsson

Farmordförand: Martin Sauer

§1. Mötets öppnande

Sauer hade lagat mkt god tacopaj.
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§2. Wiberg

Gustav tycker att FNollK inköpt matriel skall ligga hos FNollK. Hanning motsatte

sig. FNollK blev lovade nyckelbanden av Styret. Styret tar hand om nyckelbanden

och s̊angböckerna. Systemet ses över.

§3. Martin

• Företagskväll med Boston Cosulting Group. Arrat av BCG ich Iarma. Tisdag

vecka 47. För treor, fyror och ex-jobbare.

• Lokalgruppen skall träffas s̊a fort Elenor Campbell kommer tillbaks. Jonas Lind-

gren ville vara med, Det f̊ar han, till vidare.

• Ang. ändring av p̊ag̊ang av FARM, Höra sig för med övriga sektioner. Motion

till nästa sektionsmöte.

§4. Karin

• GFK:s diciplinnämd bestämmde att de fyra utfr̊agade nakna besökarna skall

bilda en grupp för att motverka s̊adant beteende. De skall presentera resultat

inom en månad. En enskild skall skriva en uppsats.

• Sponsorkontrakt med SAAB gick i stöpet.

• GU tveksamma till medverkan om gasquen.

• Needless to say, rektorn arg.

• DP kallade till GFK:s diciplinnämd efter stök i släppet.

Gurra p̊apekade att det finns risk att skickas til Chalmers diciplinnämd. Det är myc-

ket allvarlig och kommer att synas i betyget.

Ante p̊apekade att DP bara blivit kallade till diciplinnämden. Den framföra

versionen av vad som hänt är E6. Vi måste avvakta till b̊ada sidors version

framförts och ett resultat framkommit.

• GFK kommer ta tag i gasquen. Mycket stök p̊a lite tid. H̊ardare straff eventuellt.

• F6 har gasquen fredag LV 2.

§5. Fille God mat

§6. PaTa

Visionsmötet förr lördagen. Gustav, Gurra, Fille, PaTa och Ante brainstormade. Ut-

kast kommer till föreningarna. Ev. ändringar. Mer arbete behövs. Ett utkast kommer

när allt är klart.

§7. Gurra
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• Varit p̊a KU-möte

• Vissa sektioner börjar polisanmäla icke.inlämnde bokföringar efter tv̊a år.

• Festansvarig p̊a sektionen. Karin är ansvarig för ALLA officiella fester p̊a F.

Gammalt system. GFK kanske ska ändra sina regler.

§8. Hanning

Valberedning, senast sju dagar innan skall kandidater till FNollK ansl̊as.

§9. Övriga fr̊agor

För övrigt anser Styret att trapphuset skall rivas och F-huset återställas till sin forna

glans.

Patrik reserverade sig.

§10. Mötets avslutande

Hej d̊a. God mat

Gustav Eklund Per Grönberg

Ordförande Sekreterare

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