
Möte F-styret 2006-03-23

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2006-03-23

Tid: Torsdag 2006-03-23

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
Erik Holmgren: Asp
Isabelle: Ocks̊a Asp

§1. Mötets öppnande

Inga problem här.

§2. Runda Bordet

• Timo skall kolla p̊a ny försäkring till bilen.

• Tjus uppmanade oss att g̊a p̊a sittningen p̊a lördag. God mat utlovas.

• Nyman vill att vi skall rösta p̊a Guldäpplet. Mekanik 1 skall kollas över av ett
lärarlag och en ordentlig tenta skall tas fram som 1:orna f̊ar göra i april.

• FARM hade aspmöte ig̊ar med 16 aspar. Deltagandet kan ha berott p̊a att de
delade ut bullar, men vem vet. Marina var p̊a ArmU-möte och den allmänna
åsikten var att det var väldigt d̊alig uppslutning p̊a arbetsmarknadsarr. Elektro
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har haft mentorer fr̊an högre ärskurser till de tjejer som börjar och detta har
tydligen minskat andelen tjejer som hoppar av.

• Stormöte hölls ig̊ar vilket var trevligt.

• Enligt Philip ligger F6 i krig med K̊arledningen just nu.

• För DP ser aspningen bra ut just nu. DP skall servera p̊a sittningen p̊a lördag.

§3. Arbetsfördelning Utvärderingen

Alla f̊ar samanfatta varsin del av utvärderingen. Detta skall vara klart till nästa
styretmöte.

§4. Omsits

Denna h̊alls 6:e maj lördag LV6. Julle ordnar inbjudningar. Jonatan ordnar mat och
lokal. Lollo fixar toastmastrar och tema. Timo ordnar med ekonomin. Alla i styret
hjälper till med arrandet och städningen.

§5. Eftermäle till Pubrundan

Huset klagade p̊a ett antal olika saker efter senaste pubrundan. Julien skall prata
med Cederwall. Den dummaste saken var utan tvekan att n̊agon/n̊agra hade kissat i
sanitetsp̊asarna p̊a toaletterna.

§6. Klotter

Under pubrundan hade n̊agon/n̊agra ritat en massa obscena saker p̊a fototavlorna.
Detta är inte ok under n̊agra omständigheter s̊a vet ni vem det var eller ser n̊agon
göra om detta s̊a uppmanas ni att hugga dem i huvudet.

§7. Proposition till FuM

N̊agra sektionsstyrelser har tänkt att lägga en motion till FuM om att k̊aren skall
aktivt motarbeta flytten till Lindholmen. Detta st̊ar inte F-styret bakom. Det som
F-styret st̊ar bakom är att k̊aren skall ge ut alla dokument som flyttförslagen är
grundade p̊a d̊a en del av dem är väldigt konstiga.

§8. KU

Julien kan inte g̊a p̊a KU idag. Jonatan g̊ar istället.

§9. Post till övriga föreningar

Tv̊a stycken l̊ador märks upp s̊a att även post till Foc, spexet, m.m. kan läggas
n̊anstans.

§10. Diskussionspunkt: Studievägledaren

Styret kom fram till att studievägledaren elisabeth borde träffa alla 1:or s̊asom Gun
gjort tidigare. P̊a detta sätt kan 1:orna f̊a snacka om saker som gäller skolan.

§11. Mötets avslutande

Auf Widersehen. Nästa möte 30/3.
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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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