
Möte F-styret 2003-10-29

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2003-10-29

Tid: Torsdag 2003-10-29

Plats: Styretrummet

Närvarande

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

§1. Mötets öppnande

God mat sade Gurra. Tack sade PaTa.
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§2. Gurra

• KU-möte. Varför tas pengar fr̊an v̊art utbildningsbidrag fr̊an Östros till att
finansiera K̊arrestaurangen? Tas upp med rektorn.

• FIR. Det g̊ar åt helvete ekonomiskt.

• Lokal. Utredning om hyrorna fr̊an Akademiska Hus p̊abörjad. (Tv̊a år försenad. . . )

• Uppföljning av ansvarsuppgifter. Per fixar ny del i protokollet.

§3. Föreg̊aende mötes protokoll

Se lista p̊a sista sidan.

§4. Ante

• DP:s hänt i veckan. ET-raj besökt. Möte med GFK ikväll. PR-kalas efter.
Pubrunda samt DuP.

• Åre. Ev. hyra en buss p.g.a höjda t̊agpriser. Beräknad kostnad totalt mellan
2700 och 2800 kr.

§5. Martin

• Planer med Kemi om branchkväll med kärnkraftsfolk.

• 13:e november. Gemensamt lunchmöte med E och Ericsson.

• D har lagt ner sin arm-dag.

• Motion tll sektionmötet om ändrat invalssystem utarbetas.

§6. Sandra

• Gun vill lägga om, eller snarare styra upp, sina besökstider. V̊art förslag blev
en dag drop-in och sedan tidsbokning. Bättre information om hennes tider ska
ges ut.

• Längre öppettider p̊a studieexpeditionen efterlystes. SNF kollar upp.

§7. Gurras inhopp mitt i Sandras punkt

Motion i riksdagen om avskaffande av k̊arobligatoriet. Detta, om den g̊ar igenom,
kommer att leda till att vi inte kan ta ut sektionsavgift fr̊an alla teknologer. Vi f̊ar
vara beredda att se över detta om den g̊ar igenom. Förändring i s̊a fall 2006.

§8. Sandra forts.

Bolonga-modellen. Vi har tillräcklig mycket i utbildningen som den ligger nu för att
f̊a en fil. kand. i fysik. TM kan f̊a en i matematik. Arbetsgrupp skall se över ÅK1. Man
kan tillgodoräkna sig en fil. kand. i efterhand. Osäkert kring hur det med 10-poängs
examensarbetet kring en fil. kand. skall fungera. (Pers anm.) Har CSN tänkt p̊a oss
att vi läser längre utbildning om det g̊ar igenom? Skall tas upp.
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§9. Hanning

• “NollK gör inte mycket nytta.” (nästan citerat).

• Aspningen börjar imöra.

• Tv̊aorna har elmätlab och ettorna javalab p̊a sektionsmötet. Vi måste kolla upp
lediga tider för alla. Hanning och PaTa har ansvar för utredning av tid och plats
för sektionsmötet.

• Valberedning. PaTa måste fixa möte med övriga ledamöter. Preliminärt aspmöte
med valberedningen LV 4.

§10. Per

• Protokollpunkt om uteliggande ansvarspunkter.

• Bunkra sprit i Puttgarden inför arr.

§11. Fille

Inga inbrott än. En ruta gick sönder vid reparation. Nästan alla flipper ig̊ang.

§12. Ante igen

• Lokalgruppen har träffat Eleonor Campbell om flytten. Gruppen best̊ar av Jonas
Lindgren (FARM), Ante, PaTa och Johan Wikstrand.

• Nya uthyringsavtal och nytt nyckelsystem för bilen.

• Försäkringar p̊a bilen skall kollas upp.

§13. Hanning igen

Tiominuters presentationer för klasserna varje LP om vad Styret gjort och tänker
göra. Skriva upp p̊a tavlan att vi kommer s̊a folk stannar p̊a rasten. Har det i LV 2
s̊a vi hinner ha ett möte innan.

§14. Gurra igen

• Bandartjobang. LP2, Måndag LV6. Finsits. Wiberg ansvarar.

• Ansvarig för styretomsits blev Ante tillsammans med den kommande NollK-
ordföranden.

§15. Övriga fr̊agor

• Klocka i styretrummet. Gurra ansvarar.

• Balngt har börjat kolla in lokaler.

§16. Mötets avslutande

För övrigt anser F-Styret att trapphuset bör rivas och F-huset återställas till sin
forna glans.
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P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Gurra































Klocka till rummet - asap
Mejl till Per om koder - asap
Uppdatera reglemente - asap
Rummets organisation - asap
Se över föreningarnas invalsrutiner - innan invalet 2004
Uppstyrd dagordning - nästa styretmöte

PaTa







Sektionsmöte, tid och plats - LV5
Valberedning - LV4
Datorn - asap

Wiberg







Inköp av SPCS träningsprogram - S̊a fort det slutar regna
Bandartjobang - Måndag LV6
Nyckel till säkerhetssk̊apet - asap

Per















Uppdatera reglementet - nästa styrelsemöte
Lunchlista p̊a dörren - asap
Aktivera webbgruppen - när koderna kommer
Kalender p̊a dörren - asap

Sandra
{

Rensa ur SNF-sk̊apet - asap

Karin
{

Värmesk̊ap - hösten 2003

Ante







Styretomsits - LP3 2004
Lokalgrupp - fortlöpande
Utvecklingsgrupp - fortlöpande

Hanning
{

Sektionsmöte, tid och plats - LV5

Fille
{

Sköta flippren - fortlöpande

Martin
{

Sköta FARM - fortlöpande

Gustav Eklund Per Grönberg
Ordförande Sekreterare

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