
Möte F-styret

2003-09-11

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2003-09-11

Tid: Torsdag 2003-09-11

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Gustav Eklund

Kassör: Gustav Wiberg

Sekreterare: Per Grönberg

SNF-ordförande: Sandra Abi-Khalil

F6-ordförande: Karin Laag

NollK-ordförande: Andreas Hanning

Focumateri-ordf: Filip Karlsson

Farmordförand: Martin Sauer

§1. Mötets öppnande

PaTa var försvunnen, vi struntade i honom.
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§2. Sandras punkt

• Kap 3 i reglementet måste ändras till: Det åligger SNF-sekreteraren att f̊a ut

protokoll tv̊a läsveckor efter mötet, inte läsdagar som det st̊ar nu.

• Evetuellt flytta tillbaka invalsmötet för noll-K efter inr̊adan av Gun.

§3. Hannings punkt

Idag ställdes alla nollaktiviteter p.g.a Anna Lindhs plötsliga bortg̊ang.

§4. Martins punkter

• Motprestationer fr̊an Farm gentemot sponsorer.

Tavlor med företagsnamn p̊a Focus.

Annonsplatser p̊a ftek

Förslag till Styret.

• Matin har talat med Stefan ang̊aende köp av nya sektionsbil.

• Farm har gjort om rutiner för sponssök, Info kommer.

§5. Fille punkt

Foc vill ha spons p̊a flipper via farm

§6. Gurras punkter

• Taket är off-limit. Detta är en arbetsplats och vissa regler ang̊aende säkerhet

gäller. D-nollor har olovligen lurat sig upp p̊a taket för att sno Fanstyget.

Vaktmästaren måste vara med d̊a flaggan hissas. Vi behöver ett avtal mellan

flaggmarskalken och vaktmästaren s̊a marskalken kan hissa flaggan själv.

• Ny nyckel till säkerhetssk̊apet. Sektionsfotografen måste ha en.

§7. Djungelpatrullen

• Efter fredagen måste soporna tas ut. Viss vandalism i samband med uthyrning

har förekommit.

• Det åligger DP att köpa in och underh̊alla städutrustning. Detta bekostas av

styret. Trasor måste bytas. Eventuellet l̊as p̊a städskrubben med DP-nyckel.

§8. Wibergs punkt

Flytt av sektionsmötet. Kolla upp i stadgar.
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§9. Övriga punkter

• Telefonen.

Telefonen måste flyttas. Den blockerar nödutg̊ang. Förslag att den flyttas till

nischen mitttemot skrubben.

• Foc kan ställa in flippren i Foc-rummet under sommaren.

§10. Mötets avslutande

Alla log.

Gustav Eklund Per Grönberg

Ordförande Sekreterare

All work and no play makes Jack a dull boy. I’m fine. . .
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