
Möte F-styret 2005-03-10

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-03-10

Tid: Torsdag 2005-03-10
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Hannes Johnson
Vice ordförande: Karin Laag
Kassör: Andreas Johansson
Sekreterare: Martin Nyman
F6-ordförande: Niklas Torstensson
DP-överste: Daniel Petterson
NollK-ordförande: Johan Johansson
SNF-ordförande: Anne Ulveland
Farmordförande: Oscar Hedin
Focumateriordf: David Kallioniemi

§1. Mötets öppnande

§2. Verksamhetsplan för nästa Styre
Det sp̊anades fram idéer för vad nästa Styre skulla kunna pyssla med:

• Bättre information om vad Styret arbetar med, mailutskick, förbättringar av
Ftek osv. (Det beslutades även att vi skall f̊a ut ett nyhetsbrev lv1.)

• Mastermottagningen

• Vice Ordförande kunde ha ett möte med alla sektionsfunktionärer etc (Finform,
Fif osv) 2-3 g̊anger per läsperiod för att f̊a bättre koll p̊a vad som händer och
ge dem möjlighet att ställa fr̊agor. Karin tar fram ett förslag för detta till lv1.

§3. Fir -> Programr̊adet
Fir har överg̊att till programr̊adet och bör s̊a göra även i v̊ara stadgar. Karin tar
fram en proposition om detta.
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§4. Blodgruppen
Inget svar har kommit p̊a herr ordf:s besvikna mail. Det vore bra att åtminstone f̊a
till en slutspurt p̊a årets blodtävling, eventuellt kan nytt folk i Blodgruppen vara en
möjlighet.

§5. Info fr̊an KU

• Det finns 6 stycken grupper vars institutionsr̊ad vi bör sitta med i.

• Det är ok att hyra ut sektionslokalerna.

• Man f̊ar dra deposition vid s̊adan uthyrning om ett kontrakt är upprättat.

§6. Chalmers Fastigheters manual
Chalmers fastigheter meddelar att det finns en manual för hur huset fungerar. Styret
nickade i samförst̊and.

§7. Extra sektionsmöte
Det beslutades att det extra sekionsmötet skall ligga p̊a måndag lunch lv2 lp4 p̊a
Focus.

§8. Möte med GU-Hannes
Fredag den 11/3 har Hannes och Daniel m.fl. ett möte med GU:s motsvarighet till sek-
tionsordförande och bestämmer vad det skall kosta att hyra Focus, hur städrutinerna
ska funka etc.

§9. Mötets avslutande
Styret g̊ar nu p̊a p̊asklov s̊a nästa möte blir: torsdag den 7/4.
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P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Hannes: Styretutbyte
Sektionsmötesgrupp

Karin: Skriva proposition
Ta fram förslag om sektionsaktivamöte
Sektionsmötesgrupp
Insyna Focus-grupp

Ante: Diplom
Insyna Focus-grupp

Martin: Masterstudentgrupp
Sektionsmötesgrupp
Insyna Focus-grupp

Anne:
Niklas: Insyna Focus-grupp
Daniel: Sektionsmötesgrupp

Insyna Focus-grupp
Johan:
Stellan:
Oscar:

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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