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F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2004-09-16

Tid: Tisdag 2004-09-16

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Hannes Johnson
Vice ordförande: Karin Laag
Kassör: Andreas Johansson
Sekreterare: Martin Nyman
SNF-ordförande: Patrik Nyman
F6-ordförande: Niklas Torstensson
DP-överste: Daniel Petterson (missade halva mötet)
Focumateri-ordf: David Kallioniemi
Farmordförande: Fredrik Borg
Övriga: Antoinette Torwald (deltog vid §2)

Johanna Magnusson (deltog vid §2)

§1. Mötets öppnande

Herr Ordf. förklarade mötet öppnat.

§2. Rekrytering

Antoinette Torwald fr̊an Regel (Elektros rekryteringsgrupp) och Johanna Magnusson
fr̊an Centrala Rekryteringsgruppen informerade om hur rekryteringen sköts p̊a andra
sektioner.
Den centrala rekryteringsgruppen ligger under administration (rektor etc.) och är
allts̊a inte en k̊arkommitté i vanlig mening. Det är de som fördelar mässorna p̊a sek-
tionerna s̊a att det finns representanter p̊a de flesta mässor och inte alla åker till
samma ställe. Resor till de största mässorna betalas centralt fr̊an Chalmers. Hur be-
talningen sköts för resor till mindre mässor varierar mycket fr̊an sektion till sektion.
De berättade att rekryteringen är en ganska rörig historia men att det finns stora
möjligheter att p̊averka hur saker ska skötas. De flesta sektioner (utom F) är repre-
senterade i centrala rekryteringsgruppen. Det blir ett möte med rekryteringsgrupper
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fr̊an alla sektioner inom n̊agra veckor dit vi borde skicka en representant.
Martin uts̊ags som ansvarig i styret för att driva den här fr̊agan.

§3. Valberedning - oberoende teknologer

Christofer Boman och Karin Rydén presenterade sig och Styret tyckte att de passade
utmärkt i valberedningen. Tv̊a poster lämnas vakanta och kan sökas p̊a sektionsmötet.

§4. Info fr̊an SU-möte

Karin har varit p̊a möte med Sociala utskottet där det meddelades att man söker
medlemmar till flera arbetsgrupper. Information om dessa finns p̊a anslagstavlan p̊a
Focus, alla k̊armedlemmar kan söka sig in i dessa arbetsgrupper.
Information om bidrag m.m. till funktionshindrade finns ocks̊a p̊a anslagstavlan,
bland annat kan man f̊a bidrag för läs- och skrivsv̊arigheter vilket många kanske inte
känner till.
Den 12 April anordnas en jämställdhetsdag. Alla är lediga den eftermiddagen för att
kunna delta.

§5. Resultatrapport Balen

Sektionen kommer f̊a betala ca 19000 kr för balen som hölls i nollvecka 4.
Skandal, detta ska utvärderas och omarbetas.

§6. Budgeten

Kort info hölls om hur budgeten utvecklar sig. Mycket måste skäras bort för att det
ska g̊a ihop. Kärnstyret har ett extra budgetmöte p̊a måndag lv4.

§7. Studieresor

Hannes ansvarar för att driva fr̊agan om styretresa.

§8. Bandartjobang

Datumet bör ändras p̊a grund av krockande dugga, lördag lv4 lp2 ligger som förslag
men är inte helt spikat. Patrik kollar upp. Efter omröstning bestämdes att det blir
ett bandartjobang i dess ursprungliga mening och ingen finsittning.
“Det f̊ar inte bli dräggigt” -Herr Ordf.
Ante är Bandargeneral och Karin uts̊ags till Korpral Bandar.

§9. Lunch med elektrostyret

Kärnstyret käkar lunch med elektros motsvarande kärnstyre p̊a tisdag lv4. Fredrik
undrade hur deras spons fungerar, fler fr̊agor att framföra välkomnas.

§10. Valfrihet i fyran

Patrik berättade att herr vice rektor har ett förslag om att möjligheten att välja alla
kurser själv i fyran ska försvinna och alla ska välja färdigställda program. Sv̊art för
oss att p̊averka, Patrik jobbar vidare med detta.
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§11. KU-möte nästa vecka

Hannes ska p̊a KU-möte nästa vecka. Om n̊agon vill ta upp en punkt där är det
lämpligt att maila Hannes (ordf@dd).

§12. Ansvarsomr̊adeslista och kalendarium

Det ålades sekreteraren att smasha upp en kalender över året och en ansvarsomr̊adeslista
p̊a styretdörren s̊a att man lättare kan se och fylla i vad som händer.

§13. Mötets avslutande

Många möten visar en tendens att vara ändliga, detta blev inget undantag. Nästa
möte: Torsdag 23 September.

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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