
Möte F-styret

2004-08-26

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2004-08-26

Tid: Torsdag 2004-08-26

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Hannes Johnson
Vice ordförande: Karin Laag
Kassör: Andreas Johansson
Sekreterare: Martin Nyman
SNF-ordförande: Patrik Nyman
F6-ordförande: Niklas Torstensson
DP-överste: Daniel Petterson
NollK-ordförande: Johanna Liljedahl
Focumateri-ordf: David Kallioniemi
Baln̊agonting: Julien Aubert (satt med när punkt 5 diskuterades)

§1. Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§2. Info och lunch till nollorna
Styret vill liksom tidigare år bjuda de nya förmågorna p̊a lunch n̊agon dag under
nollningen och det beslutades att detta skulle kombineras med information om hur
k̊aren och sektionen fungerar m.m.
Tidpunkten för detta sattes till tisdag nv 3 (lv 1) fr̊an klockan 10-12. Karin informerar
om k̊aren, Hannes om sektionen, Niklas om festregler, Patrik om SNF och Daniel om
sektionslokalerna. En förfr̊agan ska skickas till Husansvarige Pata om han kan komma
och prata om k̊arhuset och bastun. Övriga i styret lagar ovan nämnda lunch.

§3. Höj/sänkbara bänkar och stolar
Arbetsplatser som kan justeras i höjdled vore önskvärt i de nya lokalerna, framför
allt för de som är ovanligt l̊anga eller korta. Karin tar tag i detta och skickar även
ett svar till Pauliina Wright som tog upp fr̊agan.
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§4. Röja i styretrummet
Det beslutades att alla kläder som ligger kvar i styretrummet nästa möte tillfaller
NollK.

§5. Balen
Ante satt med under ett möte med baln̊agonting och upplevde att balens ekonomi
är väldigt ouppstyrd. NollK betalar 16000 kr för att göra nollornas biljett billigare.
Hur mycket styret ska betala kommer avgöras av hur många som köper biljetter.
Biljettpriset för nollorna bestämdes efter omröstning till 250 kr. Priset för gamble är
enligt tidigare 350 kr.

§6. Dagordning
Till nästa styretmöte skall en bättre dagordning finnas. Alla som vill f̊a in en punkt
p̊a den mailar denna till styret senast dagen innan mötet. Punkten övriga fr̊agor skall
naturligtvis ocks̊a finnas p̊a dagordningen.

§7. Utvärdering av nollningen
Nollningsutvärderingen fr̊an NollK, DP och F6 behöver förbättras till i år. Karin
jobbar med detta.

§8. Antalet medlemmar i DP och F6
Att ändra maxgränsen i föreningarna (i reglementet) g̊ar att genomföra p̊a ett sek-
tionsmöte.

§9. Mötets avslutande
Styret tackade Stellan för god lunch och mötet avslutades. Nästa möte: torsdag den
2 september.

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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