
Möte F-styret

2004-10-14

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2004-10-14

Tid: Tisdag 2004-10-14

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Hannes Johnson
Vice ordförande: Karin Laag
Kassör: Andreas Johansson
Sekreterare: Martin Nyman
F6-ordförande: Niklas Torstensson
DP-överste: Daniel Petterson
NollK-ordförande: Johanna Liljedahl
Farmordförande: Fredrik Borg
Vice ordf sociala enheten (KS) Milad Pouyanmehr
Vice Husansvarig (KS): Cecilia Assiks

§1. Mötets öppnande

Herr ordf. förklarade mötet öppet och hälsade v̊ara kontaktpersoner i k̊arstyrelsen,
Milad och Cecilia, välkomna.

§2. Datorsystemet, Fop

Hannes har pratat med Fop som inte vet n̊agonting om hur förändringarna i data-
systemen kommer genomföras eller p̊averka oss. De ska p̊a ett möte den 15/11 och
efter det kan vi förmodligen f̊a besked.
Det verkar inte heller lätt att f̊a en dator i nya Focus. Vi kan möjligen f̊a en gammal
och kass dator men det verkar inget vidare. Hannes fr̊agar igen om vi kan f̊a en dator
ur DD att placera i nya Focus. Farm letar efter sponsrad dator.

§3. Phaddergrupp för utbytesstudenter

Phaddergruppen kom aldrig ig̊ang med sin verksamhet, detta behöver ses över till
nästa år.
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§4. Engelska anslag

DP har inte satt upp sina anslag om DuPar o.d. p̊a engelska. Daniel lovade att s̊a
ska ske i framtiden.

§5. Städa rabatter

Ante underkände DP:s städning av rabatterna. DP städar igen.

§6. Alkoholhantering

Till icke insynade lokaler (t.ex. Focus) f̊ar man nu handla sin alkohol via systembo-
laget när man har f̊att tillst̊and fr̊an k̊aren.

§7. Mötets avslutande

Ante överräckte exklusiva F-n̊alar till Cecilia och Milad och mötet avslutades.

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Hannes: Fysikdagar
Ragga dator till nya Focus

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: Söka massa spons, möbler, dator m.m.

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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