
Möte F-styret 2005-11-24

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-11-24

Tid: Torsdag 2005-11-24

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer
Kassör: Timo Niiniskorpi
Sekreterare: Jonatan Rapp
SNF-ordförande: Viktor Griph
Farmordförande: Stefan Svahn
Focumateriordf: Mattias Tjus

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades en smula sent. Inte minst undertecknad var en del av denna smula.

§2. Beslutspunkt: Gemensamma regler

Äntligen skulle vi besluta om vilka regler vi vill skicka in till SU som F:s förslag
p̊a hur den gemensamma disciplinstadgan skall se ut. V̊ara egna förh̊allningregler
som introducerades tidigare under terminen var underlaget för diskussionen. De tv̊a
regler som gjordes mer generella var de som föreskrev fest- och dryckesleksförbuden
i vissa delar av Focus. Bestraffning vid överträdelse bör vara portning fr̊an sektionen
där överträdelsen begicks samt fr̊an ens egen sektion ifall det inte var där dumheten
begicks. Dessa regler bifölls enhälligt.

§3. Avtal med ÄG-fysik

ÄG-fysik har tittat p̊a det avtal Timo skrev och kan tänka sig att skriva under.

§4. FARM

Svahn sade att de nya medlemmarna i FARM var “mycket trevliga”. Timo uppma-
nade FARM att kolla s̊a att alla utbetalningar som t.ex. Vattenfall och Selecta skall
göra årligen till oss verkligen har genomförts.
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§5. Saker att göra i framtiden

• 50-̊arskalas

• Sektionsutvärdering

• Jobba med Bologna

• Bättra p̊a hemsidan. En presentation av oss i styret samt en presentation av
posterna. Ny design.

• Upprensning i reglemente och stadgar.

• Beslutslistan

• Arbetsgrupper. Vilka vill vi beh̊alla? Info, ansvar, insyning, organisation och
n̊an mer som jag glömt bort kanske.

• Aspning

• Kontinuitetsmallar för föreningarna

• Ekonomisk upprensning

• Bättra p̊a Fysiks webportal

• Bättre kontakt med andra styren. Ordna sittning m.m.

• Forumet

• Sektionsmötet. F̊a det att ta mindre tid.

• Upplösning av sektionen. Det är lättare att upplösa sektionen än att avsätta
styret vilket kan bli v̊ar räddningsplanka ifall vi dabbar oss rejält.

§6. F6 bestulna

F6 blev bestulna p̊a 1000 under Luciasittningen. Prata med Philip ifall n̊agon vet
n̊att.

§7. Mötets avslutande

Ett möte av den sort
som kan verka kort.
Nästa möte 1/12.

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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