
Möte F-styret 2006-02-09

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2006-02-09

Tid: Torsdag 2006-02-09

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
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

Henrik utbrast “Va faan e det där” p̊a bred sk̊anska när han s̊ag sekreterarens delikata
gnällmat. Därefter kunde Julien klubba ig̊ang mötet.

§2. Runda Bordet

• Timo berättade att Foc 03/04:s revisionsberättelse tydligen har försvunnit i
flytten. Denna kan därför inte bli godkänd p̊a sektionsmötet. Detta kommer att
diskuteras mer efter sektionsmötet.

• Jonatan har ordnat ny kopieringskod till styret.

• Nyman undrade vad som skall lottas ut till dem som är med i utvärderingen.

• Per berättade att kvittona till phaddertacken som nollk-asparna ordnade är
borta. Detta löses p̊a n̊agot sätt.

• Philip berättade att F6 har aspmöte LV6.
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• Henrik upplyste oss om att DP skall sy gardiner till Focus.

§3. Maillistor och utskick

Preliminärt skall vi försöka göra tv̊a utskick per läsperiod.

§4. Proposition ang webserver

Jonatan presenterade propositionen och resten och styret tyckte det lät bra.

§5. Motion ang namnbyte

Styret yrkar enhälligt p̊a avslag för motionen.

§6. Sektionsmöte

Styret ses 14.00 innan mötet för ett pepptalk.

§7. Sektionens dag

Eftersom 50-̊arsjubileumet sköts upp till efter sommaren s̊a måste vi ordna en sek-
tionens dag under v̊art verksamhets̊ar.

§8. Diskussionsmöte

Onsdag LV5 har vi möte 17.00.

§9. Mailquota

Det skall utredas ifall vi kan f̊a 100mb istället för bara 50 som det är idag.

§10. Utlottning till utvärderingen

Det föreslogs att vi skall lotta ut ett presentkort p̊a 500 kr p̊a Cremona till dem som
gjort utvärderingen. Förslaget bifölls enhälligt av styret.

§11. Tjus och Philip hyllas

Pojkarna fyllde år och blev hedrade p̊a traditionellt vis.

§12. Lunch nästa vecka

De som skall laga lunch LV5 lagar LV6 istället d̊a vi kan f̊a ärtsoppa av F6 istället.

§13. Papperskorg

Henrik köper en s̊adan till styretrummet.

§14. Sektionsnörd

Han jobbar d̊aligt och uppfyller inte sina plikter.

§15. Mötets avslutande

Inge mer. Nästa möte 16/2.
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Möte F-styret 2006-02-09

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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