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F-teknologsektionen
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Tid: Torsdag 2005-08-23

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer
Kassör: Timo Niiniskorpi
Sekreterare: Jonatan Rapp
Ledamot: Solmaz Malek
F6-ordförande: Philip Krantz
DP-överste: Henrik Hansson
NollK-ordförande: Johan Johansson
SNF-ordförande: Viktor Griph
Farmordförande: Stefan Svahn
Focumateriordf: Mattias Tjus

§1. Mötets öppnande
Ordföranden och sekreteraren dunkade ut ett antal delikata pajer och därefter öppnades
mötet.

§2. Information fr̊an kärnstyret

• Julien berättade om forumet som nu hela styret skall f̊a tillg̊ang till

• Lollo berättade om jämställdhetsutbildingen och hur bra det gick. Vi fick mycket
pengar kvar fr̊an den budgeten som vi skulle kunna använda ifall föreningarna
vill ha fler utbildningar.

• Solmaz och Julien pratade om v̊ara planer p̊a att skicka ut en enkät till alla
studenter för att utvärdera sektionen och föreningarna och v̊ar ide om att alla
föreningar skall skriva en verksamhetsplan.
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• Julien berättade om de nya förh̊allningsreglerna och att i princip alla nollor
redan har skrivit p̊a. Övriga årskurser skall f̊a information om reglerna vid ett
senare tillfälle.

§3. Skyddsrummet (larm ordning)
F6, DP, Foc och FnollK skall fixa ett möte inom en snar framtid där de kollar p̊a
saker som kylen, mikros m.m. i skyddsrummmet. Vi konstaterade även att det är en
hel del fel p̊a dörrlarm, kortläsare samt entredörren och att det är bra ifall vi anmäler
allt detta till Seija d̊a v̊ar garanti bara gäller ett år.

§4. Teambuilding
Bastun och londonresa var n̊agra av förslagen som kom upp när vi skulle bestämma
lämplig teambuildingaktivitet. Inget direkt bestämmdes även ifall det lutade åt en
ganska ordinär fest. Johan tillade att vi borde spara en del av budgeten till ytterligare
en teambuilding när det tillkommer nya styretmedlemmar efter årsskiftet. Vi andra
instämmde.

§5. Städ-Matlagningsschema
Solmaz och Julien ordnar schema. Vi bestämde även att första mötet LP1 endast
kommer gälla kärnstyret.

§6. Presentation för nollorna
En bra grej

§7. Studieplatser
Solmaz, Lollo, Johan och ev. Henrik g̊ar p̊a möte tors. kl. 11 med Birgitta, Martin
och Kent, för att diskutera framtiden för v̊ara studieplatser.

§8. Parkeringsplats
Johan ans̊ag att vi borde försöka f̊a en parkeringsplats intill fysikhuset istället för p̊a
stora parkeringen. Detta ans̊ags allmänt vara en bra ide. Julien fixar.

§9. Matstölder
F6 blev nyligen bestulna p̊a en smärre mängd matvaror inför finsittningen. Därför
tog vi beslut om att flytta bort terminator-spelet fr̊an styretrummet och flytta in
kylen som st̊ar i skyddsrummet vilket ger viss möjlighet till säker förvaring av mat.

§10. Nyckelsk̊ap
Betämmde att vi skall införskaffa ett nyckelsk̊ap för att förvara nycklar (ovanligt nog)
i. Bestämmdes dock ej vem som skulle ordna det.

§11. Foc i ölskrubben
Foc har tydligen s̊alt drickor som aldrig förr i sin automat. Därför ville de f̊a tillg̊ang
till ölskrubben för att kunna ställa in n̊agra backar läsk. Detta bifölls och sekreteraren
skall ordna access till ordf. och kassör i Foc.
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§12. Duschnyckel
Nu skall teknologerna f̊a tillg̊ang till duscharna bredvid styretrummet och vi vill d̊a ha
en nyckel i styretrummet som teknologer kan l̊ana under v̊art överinseeende. Jonatan
pratar med Sara om nyckel.

§13. Uthyrning av Focus
Fr̊agan om vad som egentligen hyrs ut när vi hyr ut Focus väcktes. Julien skall prata
med husansvarig, Seija.

§14. Mötets avslutande
Nästa möte 30/8

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Julien: Hantera forumet
Lollo: Utvärdering av sektionen
Timo:
Jonatan: Nycklar och kort
Solmaz: Utvärdering av sektionen
Viktor:
Philip: Ordna i skyddsrummet
Henrik: Ordna i skyddsrummet
Johan: Ordna i skyddsrummet
Tjus: Ordna i skyddsrummet
Stefan:

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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