
Möte F-styret

2004-08-19

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2004-08-19

Tid: Tisdag 2004-08-19

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Hannes Johnson
Vice ordförande: Karin Laag
Kassör: Andreas Johansson
SNF-ordförande: Patrik Nyman
F6-ordförande: Niklas Torstensson
DP-överste: Daniel Petterson
NollK-ordförande: Johanna Liljedahl
Focumateri-ordf: David Kallioniemi
Farmordförande: Fredrik Borg

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Utländska studenter

Utländska studenter som ska plugga strökurser p̊a F borde integreras p̊a lämpligt sätt.
Hannes skriver en lapp där en faddergrupp för dessa efterlyses. Pengar till n̊agon sorts
gemensam aktivitet (middag?) erbjuds av Gun.

§3. Dörrar

Problem med öppna/stängda dörrar p̊a FLplan 6 och 7. Karin kollar upp detta.

§4. Kursutvärdering

Kursutvärderingen fungerar ej enligt Patrik. Ofta åsidosätts heltidsutvärderingen.
SNF har ej möjlighet att utföra önskad förändring. Tio slumpmässigt utvalda utvärderare
skulle vara idealet, kanske en talesman för dessa tio. Patrik ser över förslaget men
fortsätter tills vidare i ing̊angna sp̊ar.
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§5. Bajskastning

Inga mer bajsskämt. Fr̊agan diskuteras i föreningarna.

§6. Nyktra phaddrar

Diskussion hölls ang̊aende den nya regeln att tv̊a nyktra phaddrar ska finnas vid varje
phadderaktivitet. Det diskuterades även om sittningarna har blivit dräggigare och
hur detta kan motverkas. Även här efterlyses ökad diskussion inom föreningarna.

§7. Antalet medlemmar i DP och F6

Är det rätt att välja in alla som vill vara med i DP och F6? Kanske borde detta
ändras tillbaka s̊a att varje post utses individuellt med ett begränsat antal platser.
Niklas och Daniel kollar genom stadgarna ang̊aende aspning/antal medlemmar.

§8. Styretinfo för nollor

Info om sektion, k̊ar, lokaler (fester), overall für alle och andra små vardagssaker ska
ges nv3 (lv1). Johanna kollar upp lämplig dag för en 45-minuters infromation.

§9. Fel i den lilla gröna

Gamla felaktiga uppgifter i den lilla gröna. Hannes kollar med k̊arexpeditionen.

§10. Lokalgruppen

Lokalgruppen har sett p̊a lokalerna. Föreningarna kommer att kontaktas ang̊aende
önskemål.

§11. Styrets bankkonto

Det nya styret kommer ännu inte åt pengarna p̊a banken. Protokoll saknas.

§12. Slutet sällskap

Enligt k̊arfullmäktige betraktas alla studenter i Göteborg som ett slutet sällskap.

§13. DP:s pengar

DP har inte heller n̊agra pengar. Ingen tillg̊ang till pengar p̊a grund av orsak ovan.

§14. Foc

Foc meddelar: Telefonen lagad, vinet satt.

§15. Styretluncher

Maten till styretmötena ska lagas. Baguetter ibland accepteras men är inget att sträva
efter. Budget: ca 200 kr/möte. I styret finns en vegetarian och en paprikahatare.

Sida 2 av 3
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§16. Mötets avslutande

Mötet avslutades, nästa möte: torsdag 26 augusti.

Hannes Johnson Fredrik Borg
Ordförande Tillfällig sekreterare
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