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F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

18 Februari 2010

Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Vice Ordförande Marie Doverbo

Kassör Frida Håkanson

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ledamot Anton Körkkö

Ordförande DP Jenny Andersson

Ordförande F6 Cecilia Hult

Ordförande FnollK Louise Kempe

Ordförande SNF Joel Wilsson

Ordförande Foc Mikael Andersson

�1 Mötets öppnande

Tuss öppnar mötet 12:04. Representant från FARM saknas.

�2 Val av justerare

Micke väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret:

Kärnstyret har ordnat sektionsmöte och sektionens dag aktiviteterna har
�utit på bra. En aspning kommer inom kort att sättas i verket och Tuss
har säkert varit på något möte.

• SNF: Har delat ut guldäpple, haft BSD och planerar aspning.

• F6: Har arrangerat sektionens dag, aspat konstiga föreningar och ska inom
kort begynna sin egen aspning.

• FnollK:Kämpar för att bli klara med sina overaller (tips: spola inte tråden

för hand) och ska hålla stort kalas på lördag.

• DP: Har agerat �ytthjälp åt en okänd person eller förening och bakat tår-
tor. Liksom alla andra planerar man även sin aspning för fullt, misslyckas
emellertid med att skriva ut aspa�scher hela tiden.
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• Foc: Har mekat �ipper och planerat inför �ipperdup.

�4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gås igenom, men det innehöll inte någon kråka och
var ganska mesigt.

�5 Skyddsrummet

Vi har fått lite klagomål på skötseln av skyddsrummet och det skulle på det
hela taget kunna skötas bättre. För att ordna upp därinne borde vi anordna
städning igen och se till att hålla oss inom vårt eget område i fortsättningen.
Kanske kan man ställa upp någon typ av hyllor längs med väggarna, men de får
inte sättas fast.

Beslut: Att hålla städdag måndag 22/2 17:00.

�6 Marie kör

Calle i DP har tänkt precis samma sak som Marie om att starta någon slags
förening som gör 'roliga' och spontana saker. Marie tycker att det ska vara en
ordentlig förening redan från början som är något riktad mot äldre årskurser.
Huvudtanken är att föreningen ska ordna andra typer av arrangemang än de
som sektionen nu erbjuder. Förslagsvis kan ordförande och någon till väljas på
sektionsmötet. Ett alternativ är att starta föreningen som en medlemsförening.

Det är många som tycker att idén är god, men det �nns vissa frågetecken
kring vad som egentligen ska åligga en sådan förening. Marie tycker att det kan
åligga föreningen att ordna några arr och att hjälpa till med mastersnollningen
andra tycker att konkreta åligganden, åtminstone mastersmottagningsåliggan-
det kan skrämma bort många potentiella medlemmar. Marie är också skeptisk
till att man får tillräcklig bärkraft i en medlemsförening. Det �nns många ex-
empel på föreningar såsom dansföreningen, FEL och F-klav som gått under när
eldsjälarna lämnade dem. Men man ska också tänka på att det �nns många
livskraftiga föreningar såsom F-spexet.

Diskussionen fortsätter med en utveckling av föreningens åligganden. Förenin-
gen bör vara någon man kan gå till om man vill ha spontanarr. I det här
avseendet är medlemsföreningsstrukturen en fördel eftersom det då �nns många
medlemmar som kan ta initiativ och inte alla måste vara med och arrangera var-
je arr. Då �nns plats för spontanarr! Dessutom kan föreningen då ha en maillista
dit man kan maila spontanarrsinfo.

Sammanfattningsvis landar styret i att om en ny förening startas ska fokus
ligga på orden spontant och roligt! Föreningen ska inte ha några stora tun-
ga arr av nuvarande typ. Möjligen kan styrets ledamot be dem om hjälp med
mastersmottagningen.

Ordningsfråga: Det �nns inte någon kaka trots att det borde göra det. The
cake is a lie.
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�7 Anslagstavlor

Åsiktstavlorna är nu tillbakalämnade. Fler förslag än väntat har kommit in.
Något vi faktiskt skulle kunna genomföra är att fylla på häftapparaten i bib-
lioteket.

�8 Diskussionspunkter

Mötet diskuterar vad som sades under diskussionspunkterna på sektionsmötet.
På det hela taget hölls diskussionerna på en ganska vettig och rimlig nivå och
det inkom mycket frågor, även om de �esta kom från föreningsaktiva.

Vad gäller städningsdiskussionen var det några enstaka individer som lät lite
bittra på att behöva städa igen. Det framkom också åsikter om att vi skulle akta
oss så att inte uppdelningen blir för stor mellan dem som får och inte får vara i
Focus.

En ändring av reglerna skulle medföra att man slipper höra kommentarer
som 'Jag lämnar lite disk. Nollan städar idag.' Förhoppningsvis skulle även ett
mer kollektivt ansvar få folk att vara nogsammare med att diska efter sig.

Det diskuteras kort hur man skulle kunna lösa det administriva problemet
att dra in folks accesser. Det lättaste sättet är nog att sköta det halvårsvis. Man
kan också införa någon form av bokningssystem eller lotta in folk i grupper. Vi
tror att folk kanske kommer tycka att det är jobbigt att gå in och välja tider
själva.

�9 Tuss säger

Till nästa FUM kommer någon slags rapport och proposition från kåren om
sektionens medlemsavgifter. Om folk har åsikter kan de komma till Tuss med
dem.
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�10 Övrigt

Inga övriga frågor.

�11 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2010�02�25.

�12 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 12:53.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Mikael Andersson
Justerare
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