
Möte F-styret 2004-11-18

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2004-11-18

Tid: Torsdag 2004-11-18

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Hannes Johnson

Vice ordförande: Karin Laag

Sekreterare: Martin Nyman

F6-ordförande: Niklas Torstensson

DP-överste: Daniel Petterson

FnollK-representant: Julien Aubert

SNF-ordförande: Anne Ulveland

§1. Mötets öppnande

Ett n̊agot duggastressat möte inleddes.

§2. Alkoholinfo

SO informerar DP, F6 och nya FnollK om alkoholpolicyn p̊a Chalmers fredag lv 5,

lunchtid i n̊agon FL-sal.

§3. Affischer i F-huset

Översvämningen av affischer i F-huset diskuterades. FnollK tar ner sina smått inak-

tuella aspaffischer och övriga föreningar bör dra ner p̊a den överdrivna propagandav-

erksamheten.

§4. Inflyttningsfesten

Planen är att diverse ”officiella personer” bjuds in för att klippa band och celebrera

invigningen av nya Focus. Därefter följer finsittning för F:are och GU-fysiker med

eftersläpp för övriga chalmerister. Sittningen ordnas av F6, DP och Reko.
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§5. Sista DuPen i gamla Focus

DP vill köpa in en skummaskin för att skölja ur det gamla fina Focus ordentligt med

ett skumparty. Styret tycker att det är billigare att hyra skummaskinen men att det

är en bra idé. Daniel skriver ihop ett välformulerat förslag med många fina ord och

kostnadsdiagram till p̊a tisdag för att f̊a köpa sin skummaskin.

§6. Info fr̊an KU-möte

Elektro g̊ar över till IP-telefoni för att dra ner sina teleräkningar.

§7. Info fr̊an GFK-möte

Priserna höjs p̊a Staropramen och Xider p̊a Gasquen. Man ska ocks̊a börja sälja

fulcider p̊a halvlitersflaska.

§8. Fif är sexister

Daniel hävdade att Fifs affischer för skidresa är sexistiska. Hannes ber dem ta ner aff-

ischerna. Att DP smutskastas lite lätt p̊a nämnda affischer har inget med anklagandet

fr̊an Daniel att göra.

§9. F6 är idioter

F6 utvärderas söndag lv 4.

”Om bara alla idioter kommer”

-Torsten, sexmästare

§10. Mötets avslutande

Möte inför sektionsmötet: Tisdag den 23:e november, nästa riktiga möte: Torsdag

den 25:e november.
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P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Hannes: Fysikdagar

Ragga dator till nya Focus

Karin: Korpral Bandar

Nollningsutvärdering - föreningarna

Ante: Lokalgruppen

Bandargeneral

Diplom

Martin: Frek

Ta fram formulär för motioner och ändringsyrkande

Skriva om reglementet

Niklas:

Anne:

Daniel: Inflyttningsfestgruppen

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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