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F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2004-10-07

Tid: Tisdag 2004-10-07

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-rustmästare: Niklas Larsson
Focumateri-ordf: David Kallioniemi
Farmordförande: Fredrik Borg

§1. Mötets öppnande

Herr Ordf. förklarade mötet öppnat efter att delikat Couscoussallad serverats.

§2. Förbättring av Canyon-fiket

Ante har pratat med Martin Cederwall som tillsammans med andra (och oss) kommer
bilda n̊agon slags enhet som förhoppningsvis f̊ar en del att säga till om i s̊ana här
fr̊agor. Vi avvaktar därför tills vidare.

§3. Info fr̊an KU-möte

Snart kan alla sektioners försäkringar g̊a via k̊arens försäkring vilket blir betydligt
billigare och bättre.
Efter nẙar kommer alla datorkonton att flyttas till domänen @student.chalmers.se.
Detta kan innebära problem med mailinglistor och liknande som inte till̊ats p̊a det
nya systemet.

§4. Info fr̊an kärnstyretmöte

Utvärdering av nollning, föreningar och överlämningar är p̊a g̊ang inom en snar fram-
tid. Styret utvärderar sig själva måndag lv2.
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§5. Info fr̊an Styrelsemöte

Fysikinstitutionens styrelse (inte F-styret) ska avvecklas i och med omorganisationen.
Chalmersfastigheter har köpt MC2, forskarhuset och gamla fysikhuset för ca 990
miljoner kronor. Detta kommer förmodligen medföra billigare hyror.

§6. Info fr̊an FIR-möte

Hannes sitter med i en arbetsgrupp om mastersprogram. Patrik och Anne Ulveland
sitter med i en arbetsgrupp om de första tre åren av utbildningen.
Det blir ingen extra matlabövning för åk 2 förutsatt att inga större kriser uppst̊ar.

§7. Info fr̊an GFK-möte

F6 har Gasque lv2 lp2.

§8. Göteborgsposten

F̊a utnyttjar sektionens prenumeration av GP. För att ändra p̊a detta beslutades att
tidningarna ska placeras i en tidningshylla som tydligt utmärks med en skylt. DP
fixar denna skylt.
Styret ser till GP kommer till hyllan och inte ligger kvar i brevl̊adan.
Farm söker sponsrad prenumeration av GP.

§9. Ordförande i Farm och SNF

Det är lite strul med att ha en ekonomiskt ansvarig ordförande i och med de nya
kontinuitetsgrupperna. Styrets förslag är att Vice ordf. är ekonomiskt ansvarig till-
sammans med kassören under halv̊aret innan han/hon blir ordförande och sedan
fortsätter som ek. ansvarig som ordförande. Proposition om detta skrivs till nästa
sektionsmöte.

§10. Trasiga datorer i DD

Hannes bjuder in n̊agon Fop eller annan lämplig systemansvarig till nästa styretmöte
s̊a att vi kan diskutera situationen i DD och flytten av domän (se §3).
Det finns även rykten om att vi kan förlora tv̊a datasalar till matematikstudenter
när de flyttar in i F-huset.

§11. Info fr̊an UU-möte

Alla teknologlokaler kommer bli centralt ägda.
I bologna-programmet finns ett krav om att man måste klarat 90 högskolepoäng plus
10 poäng ex-jobb under de första tre åren för att f̊a fortsätta i fyran. Med tanke p̊a
hur f̊a som uppn̊ar detta i nuläget kan detta bli ett problem.
Om man börjat sin studier 03 eller tidigare innebär det inte att man hamnar i bo-
lognaupplägget när man kommer tillbaka fr̊an ett sabbats̊ar.

§12. Info fr̊an SU-möte

Maskinsektionen har i dagsläget inga sektionslokaler d̊a de blivit av med M-vinden
och inte f̊att n̊agra nya.
Ett nätverk för dyslektiker h̊aller p̊a att upprättas. Den som är intresserad av att
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vara med där kan kontakta Karin Laag (laag@dd).
Nästa sektionsmöte h̊alls i FB-salen.

§13. Farm

IKEA ville inte sponsra, Farm söker vidare fr̊an andra möbelföretag.

§14. F6

F6 kokar glögg och fixar liveband till ET-rajet. Luciasittningen kommer att h̊allas i
Signes eller Luftbryggan beroende p̊a hur många som kommer.

§15. Inflyttningsfestivaltjofräsgruppen

Daniel som är ordförande i gruppen (som sekreteraren inte vet namnet p̊a) ålades att
ta fram ett förslag till program för inflyttningsfesten p̊a nya Focus senast lv4 lp2.

§16. Rekrytering

Den 29/10 h̊alls en utbildning p̊a Lindholmen för alla rekryteringsgrupper. Vi vill
gärna f̊a ig̊ang en grupp innan dess s̊a att de kan delta. Martin pratar med Gun
om detta och annonserar efter intresserade. Den 10-11 november h̊alls en stor mässa
för gymnasiestuderande p̊a Svenska mässan. Innan dess ska det definitivt finnas en
grupp.

§17. Mötets avslutande

För första g̊angen i år avslutades styretmötet i tid med en distinkt gaffeldunkning i
bordet. Nästa möte: torsdag den 14/10.
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P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Hannes: Fysikdagar
Bjuda in Fop till styretmöte

Karin: Korpral Bandar
Ante: Lokalgruppen

Bandargeneral
Martin: Rekrytering

Ta fram formulär för motioner och ändringsyrkande
Annonsera efter rekryterare

Patrik:
Niklas:
Daniel: Inflyttningsfestgruppen

Ta fram förslag till program för inflyttningsfesten senast lv4 lp2.
Johanna:
Stellan: Annonsera om styretrumsröjning
Fredrik:

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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