
Möte F-styret 2005-01-27

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-01-27

Tid: Torsdag 2005-01-27

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Hannes Johnson
Vice ordförande: Karin Laag
Sekreterare: Martin Nyman
F6-ordförande: Niklas Torstensson
DP-överste: Daniel Petterson
NollK-ordförande: Johan Johansson
SNF-ordförande: Anne Ulveland
Farmordförande: Oscar Hedin
Vattenfallkontakt: Daniel Kristensson (deltog vid §2)

§1. Mötets öppnande
Ett smått backspänt Styre inledde mötet nästan i tid.

§2. Flytten
Markarbetarna har hittat ett berg som de måste spränga bort och flytten förskjuts
därför ytterligare n̊agra veckor. Vi försöker änd̊a h̊alla inflyttningsfesten den 18 feb-
ruari. Hannes pratar med folk i huset och tar reda p̊a vad vi kan och inte kan göra.

§3. Möte med GU-styret den 28/1
Imorgon fredag h̊alls ett möte med GU:s motsvarighet till Styret för att diskutera
lokalv̊ard, uthyrning och sponsoravtal i de nya lokalerna.

§4. Matlista
Ante fixar ett schema för matlagningen till styretmötena.

§5. Info fr̊an GFK-möte
GFK försöker förbättra Gasquens dragningskraft. F-styret önskar lycka till.
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§6. Info fr̊an SU-möte
Chalmers jobbar p̊a att anställa en jämlikhetsansvarig som skall jobba i likhet med
jämställdhetsanvarig som finns. Gaystudenterna kan eventuellt komma att ordna
jämlikhetsutbildning för sektionsaktiva.

§7. Fototavlorna
Sektionsfotografen hade inget emot att ansvara för fototavlorna. Det blir en propo-
sition p̊a detta s̊a att det kommer in i reglementet.

§8. Antalet styretmöten/läsperiod
Det st̊ar olika i Stadgarna och Reglementet ang̊aende hur många styretmöten som
måste h̊allas varje läsperiod (3 enligt stadgarna, 5 enligt reglementet). En proposition
f̊ar skrivas till nästa sektionsmöte som styr upp detta.

§9. DD
Den försvunna halvan av DD skall återkomma i n̊agon FL-sal eller liknande p̊a plan
2 eller 3 har det lovats.

§10. Omsitsen
Alla detaljer om Styretomsitsen lördag lv3 spikas p̊a nästa möte. Johan och Daniel
tar fram ett detaljerat förslag tills dess.

§11. Mötets avslutande
Nästa möte: Torsdag den 3/2.
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P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Hannes: Fysikdagar
Ragga dator till nya Focus
Sektionsmötesgrupp

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

Ante: Lokalgruppen
Diplom
Matlista

Martin: Frek
Sektionsmötesgrupp

Anne: Styra upp Cremona
Niklas: Insyna-Focus-grupp
Daniel: Inflyttningsfestgruppen

Styretomsits
Sektionsmötesgrupp
Insyna-Focus-grupp

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

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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