
Möte F-styret 2005-02-03

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-02-03

Tid: Torsdag 2005-02-03

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Hannes Johnson
Kassör: Andreas Johansson (sista kvarten)
Sekreterare: Martin Nyman
F6-ordförande: Niklas Torstensson (första kvarten)
DP-överste: Daniel Petterson
NollK-ordförande: Johan Johansson
SNF-ordförande: Anne Ulveland
Farmordförande: Oscar Hedin
Focumateriordf: David Kallioniemi
Milad Pouyanmehr vSO
Cecilia Assiks vHA

§1. Mötets öppnande
Ingen lunch p.g.a. en backspänd kassör men mötet öppnades änd̊a.

§2. Info fr̊an KS
Milad och Cissi presenterade sig för de nya medlemmarna i Styret och informerade
om vad KS haft för sig sen senast. Det gick fort.

§3. Inflyttning
Inflyttningsdatumet är nu spikat! Vi kommer att kunna flytta in i tid innan inflytt-
ningsfesten den 18:e februari (fredag lv5). Festen kommer nu kunna genomföras med
stor pompa och st̊at och den 18:e är ett datum som varje F-teknolog bör boka in.
Till nästa datum har Daniel (och DP) massor av inredningsplaner s̊a att Focus kan
se bra ut till lv5.
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§4. Sponsrad GP
Innan man förhandlar sponsoravtal med Göteborgsposten måste man tala med k̊arens
ArbetsmarknadsOrdförande Gustav ”Jag tar hand om dig” Eklund. Oscar tar tag i
detta.

§5. Minska antalet medlemmar i DP/F6
Alla är överens om att detta bör göras men hur invalsförfarandet bör g̊a till är sv̊art
att enas om. Diskussionen sköts upp och kommer närmast behandlas av arbetsgrup-
pen som jobbar med att förbättra sektionsmötena torsdag lv4 kl. 13.15.

§6. Omsits
Maten, toastmastrar och det mesta annat är uppstyrt. Klockan 12 p̊a lördag behövs
folk för d̊a drar matlagningen ig̊ang.

§7. Föreningskonton
Föreningarnas datorkonton f̊ar vara kvar tills vidare i nuvarande form.

§8. Datasalarna
Förvirringen är stor kring vart de tv̊a försvunna datasalarna tagit vägen och varför
de försvann. Programchef Martin Cederwall jobbar med detta och de ska komma
tillbaka i n̊agon form, n̊agonstans.

§9. Spidera
Styret anser att Spidera behöver en ansvarig ordförande och en tydlig arbetsplan s̊a
att man kan följa upp vad som görs. Kärnstyret kommer att diskutera detta med
Spidera p̊a måndag (lv4).

§10. Institutionsr̊ad
Det finns önskemål om studentrepresentanter i styrelserna för de nya institutionerna.
S̊a gott som hela Styret är intresserade av att sitta med i dessa.

§11. Masterstudentansvarig
Circ kommer dra ig̊ang ett projekt som ska leda fram till n̊agot som motsvarar noll-
ning för mastersstudenter. De vill ha representanter fr̊an berörda program och den
gode sekreteraren tog p̊a sig att göra detta för F-sektionen.

§12. Gurra-tavla
Daniel vill se en stor pr̊alig tavla föreställande patriarken Gurra ”Jag tar hand om
dig” Eklund i nya Focus. Han tar s̊aledes fram ett kostnadsförslag för detta.

§13. Mötets avslutande
Nästa möte: Torsdag den 10 februari.
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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: Masterstudentgrupp
Sektionsmötesgrupp

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

Styretomsits
Sektionsmötesgrupp
Insyna-Focus-grupp

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

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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