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F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-09-22

Tid: Torsdag 2005-09-22

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer (t.o.m. §2)
Kassör: Timo Niiniskorpi (t.o.m. §1)
Sekreterare: Jonatan Rapp
Ledamot: Solmaz Malek (t.o.m. §2)
F6-ordförande: Philip Krantz (t.o.m. §2)
DP-överste: Henrik Hansson
NollK-ordförande: Johan Johansson (t.o.m. §2)
SNF-ordförande: Viktor Griph
Farmordförande: Stefan Svahn (t.o.m. §2)
Focumateriordf: Mattias Tjus

§1. Mötets öppnande

P̊a grund av att n̊agon hade dabbat sig s̊a fick vi köpmat istället för hemlagat. Efter
lite trams öppnade Julien mötet.

§2. Budgetdiskussion

Timo gick igenom det nya budgetförslaget och n̊agra punkter stöttes och blöttes.
Telefonen i Focus fick en budget p̊a 11000 vilket kan tyckas vara mycket men ti-
diagre räkningar har legat där omkring. Vid senare tillfälle kommer denna kostnad
att undersökas lite närmare. Vi har en försäkring p̊a ca 3000 som vi inte riktigt vet
vad den täcker och vem vi betalar till. Förhoppningsvis är det inte Baltic inkasso.
Detta kommer ocks̊a att undersökas inom en snar framtid. FnollK:s budget disku-
terades och Johan förespr̊akade en höjning fr̊an 90000 till 100000. Även 85000 och
95000 nämndes som förslag. S̊a småningom röstades 90000 fram, vilket d̊a blir styrets
förslag till FnollK:s budgetpost.
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§3. Omröstning av budgetförslag

Efter en lätt dispersion av styretmedlemmar s̊a röstade de fem kvarvarande perso-
nerna enhälligt igenom budgetförslaget.

§4. Ny omröstning av budgetförslag

En ny diskussion inleddes och ett lätt modifierat budgetförslag lades p̊a nytt fram.
Detta röstades igenom, dock ej enhälligt. Detta blir styrets förslag p̊a budget som
kommer hänga p̊a anslagstavlan och diskuteras p̊a sektionsmötet.

§5. Mötets avslutande

Kvarvarande styretmedlemmar gick slutgiltigt in i dimman. Nästa möte blir ett ex-
tramöte 27/9.

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Julien:
Lollo:
Timo:
Jonatan:
Solmaz:
Viktor:
Philip:
Henrik:
Johan:
Tjus:
Stefan:

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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