
Möte F-styret 2004-11-25

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2004-11-25

Tid: Torsdag 2004-11-25
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Hannes Johnson
Vice ordförande: Karin Laag
Kassör: Andreas Johansson
Sekreterare: Martin Nyman
F6-ordförande: Niklas Torstensson
SNF-ordförande: Anne Ulveland
Farmordförande: Fredrik Borg

§1. Mötets öppnande
Pga DP-omsits l̊ag den kassa sekreteraren hemma och sov när mötet öppnades, nedan
återges den halva av mötet han var med p̊a.

§2. Sk̊ap p̊a v̊aning 5
Alla sk̊ap har ockuperats och l̊asts vilket inte riktigt var syftet med sk̊apen. Det
beslutades att efter jul kommer vissa sk̊ap att klippas upp (om de är l̊asta) en g̊ang
i månaden och andra en g̊ang i veckan. Detta för att fler ska f̊a tillg̊ang till sk̊apen
när man behöver dem. Hannes ansvarar för detta.

§3. Utbildningar
Nya Styren skulle i likhet med nya NollKn behöva utbildas. Hannes tar upp fr̊agan
p̊a KU för att f̊a reda p̊a om det finns n̊agra pengar till detta.
Det skulle ocks̊a vara bra med bättre teambuildingverksamheter för F6 och DP när
de nyss g̊att p̊a.

§4. Kursutvärdering
Det nya kursutvärderingssystemet bör komma ig̊ang åtminstone p̊a prov under läsperiod
4.
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§5. DP-incident
Ante talar allvar med DP.

§6. Biluthyrning
P̊a grund av diverse småolyckor har försäkringspremien stigit betydligt. För att
avhjälpa detta diskuterades att man kan f̊a kryssa i en ruta för självriskreducering
när man hyr bilen. Dvs man betalar d̊a en fast summa vid varje uthyrning och f̊ar
en mindre självrisk när man krockar bilen.

§7. Sektionsavgiften
Styret har misslyckats med att meddela k̊aren om sektionsavgiftshöjningen i tid.
Sektionsavgiften för v̊arterminen blir allts̊a 50 kr.

§8. Mötets avslutande
Nästa möte: Onsdag den 1/12.

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Hannes: Fysikdagar
Ragga dator till nya Focus

Karin: Nollningsutvärdering - föreningarna
Ante: Lokalgruppen

Diplom
Martin: Frek
Niklas:
Anne:
Daniel: Inflyttningsfestgruppen
Johanna: Nollningsutvärdering - nollorna
Stellan:
Fredrik: Söka massa spons, möbler, dator m.m.

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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