
Möte F-styret 2006-03-16

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2006-03-16

Tid: Torsdag 2006-03-16

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Kassör: Timo Niiniskorpi
Sekreterare: Jonatan Rapp
DP-överste: Henrik Hansson (fr.o.m. §4)
NollK-ordförande: Per Löfqvist
SNF-ordförande: Martin Nyman
Farmordförande: Marina Ohlsson
Focumateriordf: Mattias Tjus
Karin Josefsson: Asp

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades inte i tid, men ingen var arg för det.

§2. Runda Bordet

• Nyman p̊aminnde oss om att det är cocktailparty idag. Enkäten behöver sam-
manställas. Alla i styret kommer att f̊a n̊agra fr̊agor var.

• Marina berättade att Vattenfallsbesöket blir nästa fredag. FARM:s aspning har
börjat.

• Per och FnollK har haft budgetmöte med Cederwall. Mötet gick enligt Per
väldigt bra. FnollK har även f̊att lunchen under nollningen betald av skolan
vilket ocks̊a är bra.

• Jonatan infomerade om att webportalen nu p̊a sätt och vis är uppe. www.ftek.chalmers.se
leder just nu till matteformet.
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• Julien har försökt f̊a tag p̊a alumniföreningen men föreningen verkar ha självdött
och är i akut behov av läkarv̊ard. Just nu skall vi ta emailadressen fr̊an alla
som vi ger examen s̊a att vi kan kontakta dem ifall alumni gör som jesus och
återuppst̊ar. Just är det mycket snack om ackreditering i programr̊adet. Detta är
helt enkelt fr̊agan om vilka mastersprogram som skall ge en examen p̊a teknisk
fysik. Till sist s̊a kan det nämnas att i ett av förslagen om flytten till Lindholmen
s̊a är CAS med, vilket verkar väldigt dumt.

• Info till CHARM

FARM vill ha in förslag fr̊an föreningar om vad de skulle vilja ha spons till.
Denna lista ger sedan FARM till CHARM s̊a att de kan ge den till företag som
d̊a kan kolla ifall det finns n̊agot som är intresssant för dem.

• Privata hemsidor p̊a chalmers

Skolan tog nyligen ett beslut om att det inte f̊ar finnas privata hemsidor p̊a
chalmers datorer. De flesta studenter har dock personliga sidor (som v̊ara WWW
sidor p̊a fysik t.ex.) och dessa p̊averkas inte av detta. S̊a vilken betydelse detta
beslut har är minst sagt oklart.

• Nyhetsbrev

Skickas ut imorgon.

• Beslutspunkt: L̊an till DP

DP behöver l̊ana 30000 för att betala hemliga resan. Dessa pengar kommer
att komma tillbaka d̊a asparna betalar sin biljetter. Styret beslutade att bifalla
detta förslag.

• DP:s datorköp

DP vill köpa en laptop för en del av rustpengarna. Efter lite diskussion hade
inga i styret n̊agra invändningar.

• Omsits

Omsitsen blir 6:e maj. Ansvariga bestäms senare.

• Nyckeldeposition

Jonatan skulle vilja att de som f̊ar nycklar till föreningslokalerna borde erlägga
en deposition p̊a 300 till styret. Detta gjordes tidigare av Sara men de f̊ar inte
längre hantera pengar. Förhoppningsvis skall deppen motivera folk att lämna
tillbaka nycklarna. Styret beslutade att detta är en bra grej. Jonatan pratar
med Sara.

• Stormöte

Snart är det stormöte, s̊a meddela Lollo eller Jonatan ifall ni har n̊agot som
behöver tas upp.

• Sektionens dag

Sittning nästa lördag med pirattema. DP kommer servera. Det är även FESTU-
kalas p̊a kvällen vilket passar bra.
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• Mötets avslutande

Tänk p̊a döden. Ses om en vecka.

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

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

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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