
Möte F-styret 2004-11-11

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2004-11-11

Tid: Torsdag 2004-11-11

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
Focumateriordf: Stellan Kallioniemi

§1. Mötets öppnande

Ett fulltaligt styre attackerade dagens möte.

§2. Info fr̊an lokal samverkan

Flera kvinnor har anställts till fysiksektionen.
Réka och Karin (teknologarbetsmiljöombud) f̊ar g̊a skyddsrundor i de nya labblokaler-
na.

§3. Bandartjobang

Frek f̊ar g̊a p̊a bandartjobang. DP handlar.

§4. För m̊anga i DP

Daniel skriver en motion om att minska antalet patrullmän kommande år. F6 fixar
en tid för utvärdering där de kan diskutera om det samma bör göras i F6.

§5. Alkoholinfo fr̊an SO

Ordföranden för sociala utskottet informerar DP, F6 och nya FnollK om den nya
alkoholpolicyn fredag lv5.
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§6. Info fr̊an FIR

Alla civilingenjörsutbildningar i Sverige skall utvärderas och detta skall vara klart i
februari. Hur det skall g̊a till är oklart.

§7. Styretutvärdering

Styrets utvärdering flyttades till måndag lv6 kl. 19.00.

§8. Programchef

Fysiks nya programchef verkar bli Martin Cederwall. Detta är dock inte spikat ännu.

§9. Inflyttningsfest

Hela tre GU-fysiker vill vara med och planera inflyttningsfesten i v̊ara nya gemen-
samma lokaler. Daniel presenterar ett förslag till program nästa möte.

§10. Farm hjärta FnollK

Farm och FnollK har kommit överens om att ej välja en sponschef p̊a sektionsmötet
men att denne (som liksom nu kommer vara en av ledamöterna i FnollK) änd̊a f̊ar
sitta med i Farm.

§11. Flytt av föreningsval

Lösa diskussioner hölls om vilka sektionsmöten de olika föreningarna bör väljas p̊a.
Mer följer säkerligen.

§12. Mötets avslutande

Nästa möte: torsdag den 18 november.
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P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Hannes: Fysikdagar
Ragga dator till nya Focus

Karin: Korpral Bandar
Nollningsutvärdering

Ante: Lokalgruppen
Bandargeneral
Diplom

Martin: Rekrytering
Ta fram formulär för motioner och ändringsyrkande
Skriva om reglementet

Niklas:
Daniel: Inflyttningsfestgruppen

Ta fram förslag till program för inflyttningsfesten senast lv4 lp2.
Johanna: Nollningsutvärdering - nollorna
Stellan: Köpa in prylar till bandartjobanget
Fredrik: Söka massa spons, möbler, dator m.m.

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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