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F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2006-03-30

Tid: Torsdag 2006-03-30

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer
Kassör: Timo Niiniskorpi
Sekreterare: Jonatan Rapp
DP-överste: Henrik Hansson
SNF-ordförande: Martin Nyman
Farmordförande: Marina Ohlsson (Ein bisschen spät)
Focumateriordf: Mattias Tjus

§1. Mötets Öppnande

Julien bankade ig̊ang mötet.

§2. Runda Bordet

• Jonatan var p̊a KU istället för Julien senast vilket var väldigt intressant. Bl.a.
diskuterades flytten till/fr̊an Lindholmen.

• Enligt Tjus s̊a kommer budgeten till sektionens dag att bli fin. T2 skall flyttas
när spexet är klart i Focus. Foc har flyttat tv̊a flipper till k̊arhuset.

• Marina berättar att FARM pillar med mentorskapsprogrammet. LV5 kommer
SKF p̊a lunchföredrag och LV6 anordnas ett studiebesök.

• Timo undersöker möjligheterna att byta försäkringen till bilen.

• Lollo värmer upp inför valberedningen. Temat p̊a omsitsen blir “Lax”.

• Enligt Henrik s̊a g̊ar inte DP-asparna p̊a DP-aspsaker. Rustpengarna kommer
att användas till en dator, gardiner, finfina plastväxter och en projektorduk.
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• Julien har haft postfikan med sin asp.

§3. Diskussion, Uthyrning av Focus

Vilka hyr vi ut Focus till? Behöver vissa människor/föreningar svartlistas och is̊afall
hur länge? Skall styret godkänna alla uthyrningar? Julien och Henrik diskuterar de
krav vi vill ställa p̊a de som hyr Focus.

§4. Beslut, Uthyrning av Focus via Styret

Beslut som rör huruvida alla uthyrningar av lokaler som F-teknologerna har tillg̊ang
till (Focus, luftbryggan m.m.) skall g̊a genom styret. Styret beslutade att fr̊agan
behöver diskuteras. Styret beslutade dock att det skall upprättas en svartlista med
tv̊a års strafftid där vi listar de som vi rekomenderar huset att inte hyra ut till.

§5. Beslut, Nytt serviceavtal med Handelsbanken

Timo berättade att vi behöver ändra v̊arat serviceavtal med banken. Styret biföll.

§6. Sektionsmöteslokal

FB är stängt p.g.a. av rasrisk s̊a vi f̊ar ta HA4 istället. Lollo skall försöka f̊a till en
st̊aende bokning av GD.

§7. Städdag

Styret diskuterade en proposition som syftar till att införa städdagar 2 ggr/̊ar d̊a alla
sektionsaktiva skall städa Focus för att f̊a g̊a p̊a bandartjobanget och sektionsbastun.
DP skulle ansvara.

§8. Holger Broman

Jonatan kontaktar Holger och kollar ifall han kan komma p̊a ett styretmöte.

§9. Mötets avslutande

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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