
Möte F-styret 2005-01-20

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-01-20

Tid: Torsdag 2005-01-20
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Hannes Johnson
Kassör: Andreas Johansson
Sekreterare: Martin Nyman
F6-ordförande: Niklas Torstensson
DP-överste: Daniel Petterson
NollK-ordförande: Johan Johansson
SNF-ordförande: Anne Ulveland
Focumateriordf: David Kallioniemi
Spidera: Viktor Griph (deltog i §6)

§1. Mötets öppnande
Årets första styretmöte inleddes.

§2. Inflyttningsfesten
Det nya datumet för kalaset är fredag 18 februari (lv5). De flesta föreningar etc. som
skall medverka är ombokade till det nya datumet. Fif försöker boka gympahallen.
Brandcorpsets medverkan är väderberoende och hästen är gammal och halt men det
ska nog lösa sig.

§3. Regler i nya Focus
Styret har möte med GU:s motsvarighet fredag lv2 för att diskutera regler ang̊aende
städning, uthyrning av lokaler etc. Förberedelser för detta görs nästa styretmöte.

§4. Styretomsits
F̊a nyheter att meddela, datumet är fortfarande den 5 februari (lördag lv3). Inbjudan
skickas ut omg̊aende.
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§5. DD
Tv̊a datasalar har försvunnit och ingen vet n̊anting om det. SNF samt Hannes letar
vidare efter dem hos Arne Rosén.

§6. Föreningsmail
Sektionsföreningar kan se fram emot en hel del strul med mailkonton när bytet till
det nya mailsystemet sker. Förhoppningsvis kommer k̊aren kunna lösa det genom att
flytta alla föreningskonton till ett separat system.

§7. Telefonen i Focus
Telefonräkningen stiger mot skyarna. Ante begär samtalslistor fr̊an Telia och försöker
spärra oönskad teletrafik.

§8. Cremona
Cremona har inte köpt in rätt böcker till varken åk2 eller 3. Anne tog p̊a sig att ta
reda p̊a var problemet ligger.

§9. Styretkickoff
Torsdag lv2 g̊ar styret p̊a Casino. Detta är till självkostnad och ska inte kosta sek-
tionen en krona.

§10. Fototavlor
FnollK vill flytta ansvaret för fototavlorna i korridoren fr̊an sig själva till sektionsfo-
tografen. Johan mailar berörd fotograf s̊a att vi vet hans åsikt till nästa möte.

§11. Mötets avslutande
Nästa möte: torsdag 27 januari.
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Möte F-styret 2005-01-20

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Hannes: Fysikdagar
Ragga dator till nya Focus
Sektionsmötesgrupp
Sp̊ara försvunna datasalar

Karin: Nollningsutvärdering - föreningarna
Teknologarbetsmiljöombudprylar
Sektionsmötesgrupp
Insyna-Focus-grupp

Ante: Lokalgruppen
Diplom

Martin: Frek
Sektionsmötesgrupp

Anne: Styra upp Cremona
Sp̊ara försvunna datasalar

Niklas: Insyna-Focus-grupp
Daniel: Inflyttningsfestgruppen

Styretomsits
Sektionsmötesgrupp
Insyna-Focus-grupp

Johan: Styretomsits
Kontakta sektionsfotograf

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

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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