
Möte F-styret 2004-10-28

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2004-10-28

Tid: Torsdag 2004-10-28

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

SNF-ordförande: Patrik Nyman

Farmordförande: Fredrik Borg

§1. Mötets öppnande

Intensivmötet klubbades ig̊ang exakt klockan 12.00.

§2. Programchef

Programchef är en viktig post i den nya Chalmersorganisationen. Hannes, Karin och

Patrik pratar med de kandidater som tagits fram s̊a att vi kan ta ställning till att

stödja n̊agon av dessa till nästa möte.

§3. Gasquen Lv2

F6 ställer in en planerad sittning för F:are till förmån för en sittning för 120 gym-

nasietjejer. Styret tyckte inte detta var helt bra men nickade änd̊a i samförst̊and och

g̊ar p̊a eftersläppet.

§4. Nollningsutvärdering - nollorna

De preliminära resultaten fr̊an enkäten säger att över hälften av nollningsarren fick

snittbetyg över 4 av 5 möjliga. Mycket bra.
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§5. Valberedning FnollK

Det blir kort om tid för NollK-aspningen innan valberedningen enligt nuvarande plan.

Olika alternativ diskuterades men n̊agot beslut om flyttning av valberedningen togs

aldrig.

§6. Danmark

Hannes och ev. n̊agon mer åker med p̊a NollKs Danmarksresa för att inhandla vin

till Bandartjobanget.

§7. Inflyttningsfesten

Datumet för inflyttningsfesten i nya Focus sattes till lördag Lv2 Lp3.

§8. FnollKs sponschef som ledamot i Farm

FnollK och Farm diskuterar denna fr̊aga och återkommer med ett förslag.

§9. Föreningsrum i nya Focus

Vilka föreningar som f̊ar vilka rum beslutades. DP och F6 f̊ar ”små” rum medan

FnollK och Foc f̊ar ”stora” rum.

§10. Bandartjobang

Ante och Karin, General respektive Korpral, har tagit fram bra idéer för tjobanget.

N̊agonting mailas ut.

§11. Styretutvärdering

Utvärderingen av Styret sköts p̊a framtiden, åtminstone bortom nästa kärnstyretmöte

som ligger tisdag lv2 kl. 10.00.

§12. Rekryteringsgruppen

Farid Nolen, Christoffer Söderström, Robin Axelsson, Anna Tidstam, Stefan Svahn,

Mikael Blomkvist, Christian Ehrenborg och Erik Sandström vill vara med i gruppen

och presenterade sig själva. Styret hade stora problem med att välja bland dessa

eftersom alla var bra och beslutade att skicka alla som har möjlighet till den cen-

trala utbildningen för rekryteringsgrupper. Vilka som hamnar i den slutliga gruppen

beslutas p̊a ett senare möte.

§13. Diplom

Ante fortsätter att kolla upp diplom till sektionsaktiva. Formuleringen ”förtroendevald”

är bra.

§14. Mötets avslutande
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Möte F-styret 2004-10-28

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Hannes: Fysikdagar

Ragga dator till nya Focus

Programchef

Karin: Korpral Bandar

Nollningsutvärdering

Programchef

Ante: Lokalgruppen

Bandargeneral

Diplom

Martin: Rekrytering

Ta fram formulär för motioner och ändringsyrkande

Skriva om reglementet

Patrik: Programchef

Niklas:

Daniel: Inflyttningsfestgruppen

Ta fram förslag till program för inflyttningsfesten senast lv4 lp2.

Johanna: Nollningsutvärdering - nollorna

Stellan:

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

Hannes Johnson Martin Nyman

Ordförande Sekreterare
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