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F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2006-02-02

Tid: Torsdag 2006-02-02

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer
Kassör: Timo Niiniskorpi
Sekreterare: Jonatan Rapp
F6-ordförande: Philip Krantz
DP-överste: Henrik Hansson
NollK-ordförande: Per Löfqvist
SNF-ordförande: Martin Nyman
Farmordförande: Marina Ohlsson
Focumateriordf: Mattias Tjus

§1. Mötets öppnande

§2. Runda bordet

• Henrik har pratat med Seija och alla F:are kommer att f̊a access till den ny-
byggda delen av F-huset men inte till datasalarna som ligger där. Dessa är helt
och h̊allet mattestudenternas.

• Philip lyfte fr̊agan om varför vi bara har 50 mb p̊a mailkontot. Antagligen beror
detta p̊a att mailen och v̊ara datorkonton inte ligger p̊a samma system. Mer än
s̊a visste ingen.

• Nyman berättade att en del f̊ar labba expfys i omtentaveckan och att en del
som är sena med anmälan f̊ar labba under sommarlovet. Enligt k̊aren är detta
inte till̊atet s̊a Nyman ska prata med Cederwall.
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• Tjus var p̊a FuM-möte ig̊ar och där sades inte mycket vettigt. Vid kommande
FuM-val kommer man att kunna rösta p̊a nätet.

• Timo har sammanställt en lista p̊a folk som EJ uppfyllt sitt ansvar gentemot
sektionen genom att presentera en revisionsberättelse för sin förening. Dessa
människor skall jagas ner utan n̊ad.

• Jonatan har uppdaterat reglementet.

• Lollo har snart arbetsmiljömöte s̊a kontakta Lollo om ni har n̊agot hon bör ta
upp för studenternas räkning.

• Per lovar att elementet i förr̊adet skall tas bort av gamla nollK.

§3. Beslut om Utvärderingsfr̊agorna

De fr̊agor som presenterades av Nyman och Julien godkändes enhälligt av styret.
Julien käner en person som kan skriva ett program s̊a att utvärderingen kan göras p̊a
nätet. Detta kommer kosta 1600-1700. Denna kostnad godkändes enhälligt av styret.

§4. Arbetsomr̊aden

• Lollo skall göra en skyddsombudsfolder, men vill ocks̊a göra en liten folder med
namnet “F:arens guide till F-sektionen”. Den skall inneh̊alla en massa relevant
info och kommer delas ut till främst ettorna varje år. Detta tyckte resten i styret
lät som en jättebra ide. Valberedningen i v̊ar kommer att ligga i LV4.

• Jonatan jobbar p̊a att skaffa en webportal till F-sektionen.

• Timo har börjat titta p̊a den utlovade ekonomiska upprensningen. Bl.a. kommer
styret 03/04 i form av Gustav Wiberg att lämna in sin revisionsberättelse. Timo
har kontaktat alla de som behöver lämna in revisionsberättelser. Snart kommer
balngntinget ha överlämning och Timo kommer där att klargöra att kassören i
styret skjuter över det officiella ansvaret p̊a det riktiga baln̊agontinget.

• Tjus skall uppdatera hemsidan med de nya styretmedlemmarna.

• Nyman. fr̊agorna till utvärderingen är som sagt klara. Inkrävandet av verksam-
hetsplaner skall p̊abörjas s̊a småningom.

• Henrik har kollat i förr̊adet och tydligen har Foc massor av skit där, och FnollK
har en hel del skit där. Han skall prata med vaktmästeriet ang. access till
grovsoprummet. Nästa styretmöte skall all skiten vara borta.

• Marina skall tänka h̊art p̊a hur hon vill att maillistorna skall hanteras tills nästa
möte.

• Julien har tänkt h̊art p̊a hur aspningen till styret bör läggas upp och la fram
en preliminär plan. Reklam i Finform som vanligt. Första aspmötet LV6 med
mat. En sittning LV1, LP4 med asparna. Senare en presentation av posterna
i styret. Vi skall även ta in n̊agra aspar per styretmöte s̊a de f̊ar sitta med o
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känna p̊a mötena litegrann. Kanske göra asparna till en arbetsgrupp i LV2. Sen
festa järnet efter de blivit invalda. Kom ih̊ag att HUGGA folk och uppmana
dem att aspa styret.

§5. Lunch med Brink

Tanken är att vi bara skall diskutera lite löst kring F-utbildningen med Brink. Jona-
tan mailar Cederwall och hör ifall han är intresserad av att följa med.

§6. Mailutskick

Styret skall göra ett mailutskick snart. Det skall inneh̊alla följande

• Arbetsmiljömöte. De som har synpunkter p̊a studiemiljön f̊ar maila Lollo s̊a hon
kan ta upp dessa p̊a mötet.

• Sektionsmötet flyttat till måndag.

• 50-̊arskalas antagligen flyttat till efter sommaren.

• Städlistor till ettorna.

• Utvärderingen

§7. Styretomsits

Aparna ordnar styretomsits LP4, LV2?

§8. Sektionsbastu

Bastun måste bokas. Philip kollar.

§9. Mötets avslutande

Inget mer för idag. Kom tillbaka den 9/2 för mer gottiga styretgrejer.
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P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Julien:
Lollo:
Timo:
Jonatan:
Solmaz:
Martin:
Philip:
Henrik:
Per:
Tjus:
Marina:

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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