
Möte F-styret 2006-02-23

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2006-02-23

Tid: Torsdag 2006-02-23

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

• F6 har börjat med sin aspning.

• Jonatan berättade att webportalen kommer att hamna p̊a den dator som köpts
för att ha hand om matteforumet. Mofit kommer att sköta all l̊agniv̊asupport.

• Vattenfallsbesöket skjuts upp till nästa LP.

• Timo upplyste oss om att vi har kvar gott om pengar fr̊an teambuilding m.m.
ifall det finns saker vi vill göra.

• Lollo g̊ar p̊a stormöte p̊a måndag. SFS skall dela ut ett jämställdhetspris. Stu-
denter kan nominera n̊agon som man anser gjort n̊agot för att förtjäna detta
pris.
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• Nyman har varit p̊a UU-möte. Bokprisutvärderingen som gjorts kom fram till
att det genomsnittliga priset för kurslitteratur per poäng inte överstiger de
125kr/poäng vilket var k̊arens mål. Olyckligtvis verkar de bara ha tittat p̊a en
enda läsperiod som kanske inte var den mest representativa. Mailquotan skall
snart ha höjts till 250 mb.

• Henrik berättade att förr̊adet har städats. Dp skall även sy gardiner d̊a huset
verkar glömt bort att de lovat oss detta.

• Julien berättade att i framtiden skall vi höra av oss till Sara ifall det blir pro-
blem med kortaccessen till F-huset för dem som blivit avstängda fr̊an Focus. I
fortsättningen f̊ar ingen längre förvara sprit i förr̊adet (skyddsrummet) eftersom
det är ganska stöldbegärligt.

§3. KU-möte

KU vill ha v̊ara förslag p̊a hur man skall f̊a fler människor engagerade i sektionen
förutom de som är föreningsaktiva. Minst sagt en sv̊ar fr̊aga.

§4. Mckinsey

Mckinsey är intresserat av att betala för att skicka ut information till F:are via
maillistorna. Styret beslutade att inte till̊ata detta just nu med motiveringen att alla
studenter måste själva f̊a välja vilka de skall f̊a utskick ifr̊an. När det implementerats
en s̊adan möjlighet kan fr̊agan bli aktuell igen.

§5. Sektionsmötet flyttat

Det är flyttat till tisdag LV6. Valberedningen kommer att ha nomineringarna uppe
tisdag kväll LV5.

§6. Aspmöte

Onsdagen den 15:e mars 18.00 har vi aspfika.

§7. Mötets avslutande

Inget möte nästa vecka p.g.a. tentor.

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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