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F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-11-03

Tid: Torsdag 2005-11-03

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
Mötet öppnades

§2. Runda bordet
Lollo kommer att göra en lunchutrymmesutvärdering p̊a uppdrag av k̊aren. Detta
göra alla sektioner för att kolla ifall alla har utrymmen som svarar mot det antal
studenter som är inskrivna p̊a sektionen. Viktor berättade att k̊aren har en riktlinje
för kostnaden av kurslitteratur som ligger p̊a 120kr/poäng. Bertil Dynefors undrar
hur vi gör när vi bokar lokaler.

§3. Uppföljning förra mötet
Inget fanns o diskutera

§4. Info SU/KU
Julien är inblandad i en diskussiongrupp i KU som skall fundera över vilken service
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sektionerna bör tillhandah̊alla teknologerna. I SU jobbas det p̊a den gemensamma
disciplinstadgan.

§5. Info fr̊an diskussionsmötet
De som deltagit i diskussionsmötet dagen innan berättade vad de kommit fram till.
Punkterna som diskuterats var Avtal med ÄG-fysik, Disciplinstadgan och en even-
tuell flytt av styrets inval.

§6. Stormötet
Saker som kom upp p̊a stormötet behandlades. Julien pratar med studievägledningen
om hur aktuella v̊ara maillistor är. Vi har f̊att även 4:ornas listor.

§7. Beslutspunkt: Avstängning
Styret beslutade enhälligt att de teknologer som sov i sektionslokalerna dagen efter
pahdderomsitsen f̊ar sin kortaccess till sektionslokalerna indragen i tre veckor fr.o.m.
idag. De som olovligen sov här var Anders Sellgren, Olle Friberg, Anders Billander,
Daniel Gustavsson och Joakim Hemsle. Jonatan sätter upp en lapp p̊a anslagstavlan
som meddelar att styret stängt av 5 teknologer men nämner där inga namn.

§8. Diskussion: Uppföljning LP1
Vad händer med T2? Foc skall jobba mer p̊a en lösning till vad vi gör med det. Henrik
skall kolla upp duschlisterna som saknas med Seija.

§9. Diskussion: Gemensamma regler
Diskussion följde

§10. Spring i katakomberna
Ett antal F:are sprang omkring i korridorerna under Fysikhuset där vi inte f̊ar vistas.
De blev tagna p̊a bar gärning av Securitas som rapporterade dem till huset. Seija vill
att vi beslutar om p̊aföljd. Den allmänna meningen i styret var att detta ligger utanför
v̊ar jurisdiktion. Henrik skall ta upp detta med Seija. En anonym källa berättade att
det g̊ar att ta sig ända till hemmet via dessa tunnlar, men att man bokstavligen
måste krypa en l̊ang sträcka. Krypavst̊and f̊ar här en ny innebörd.

§11. V̊ar bortsprungna klädhängare
Styret ombads av Lollo att rösta om vilken färg v̊ar försvunna klädhängare hade.
Detta års ytterst stabila och sinnesnärvarande styre kunde inte enas om detta utan
färgerna svart, vitt och gr̊att visade sig f̊a ungefär lika många röster. Anledningen till
denna omröstning var att Lollo upptäckt en vit klädhängare inne hos ÄG-fysikerna
som hon misstänker skulle kunna vara v̊ar. Lollo g̊ar undercover hos GU och luskar
vidare.

§12. Sektionsutvärdering
Johan undrade vad som hänt med detta storstilade löfte som styret avlade tidigare
under terminen. Julien mailar ut den mall som hittils utarbetats.
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§13. Skräp i Focus och förr̊adet
Foc skall försöka slänga soffan och madrassen i förr̊adet. Senast nästa vecka skall alla
föreningar ha städat upp all sin skit.

§14. Mötets avslutande
Nu blev det kväller. Nästa möte 10/11.

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

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

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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