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F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2004-09-02

Tid: Tisdag 2004-09-02

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
Farmordförande: Fredrik Borg

§1. Mötets öppnande

Efter utspisande av slibbig pastasallad förklarade herr Ordf. mötet öppnat.

§2. Info fr̊an KU-möte

K̊aren vill ha mer samarbete med sektionsstyrena även om inga mer konkreta planer
för detta lades fram. Elektro h̊aller p̊a att utarbeta en plan för hur utbytesstudenter
ska kunna integreras bättre som vi kanske kan f̊a inspiration av s̊a småningom.

§3. Info fr̊an GFK-möte

Problemet med minder̊ariga p̊a gasquer etc diskuterades. P̊a Focus släpps inga min-
der̊ariga in vid fester. Att alla studenter i Göteborg betraktas som ett slutet sällskap
är inte helt slutgiltigt ännu. Beslut fattas den 16 september.

§4. Info fr̊an möte med lokala samverkansgruppen

Arbetsmiljö/jämställdhet diskuterades. Karin tar upp fr̊agan om mentorskap fr̊an
Vattenfall för kvinnliga studenter p̊a nästa möte.
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§5. Inflyttningsfestkommitté

En s̊adan kommitté ska bildas s̊a att flytten av Focus sker med ett tillbörligt jättefirande.
Ordförande för denna kommitté är Överste Daniel. Han annonserar efter fler medlem-
mar. Sektionens dag placeras i år just till denna festlighet.

§6. Info om styrets verksamhet

Det ålades kärnstyret att ge sig ut och bättre informera om vad vi pysslar med.

§7. Sektionsbilen

Daniel har bokat bilen under resten av nollningen p.g.a att bilnisse släppt uthyrningen
fri. Föreningar och privatpersoner som vill hyra bilen under nollningen kontaktar
Daniel. Hannes mailar bilnisse och fr̊agar varför detta strul uppst̊att.

§8. Styret i köket

Styret borde föreg̊a med gott exempel och diska efter sig i köket. punkt.

§9. Hiss och DD

Hissen är avstängd och tv̊a datasalar är stängda. Karin pratar med Seija om att
behovet av hiss och DD är stort.

§10. Mentorskap

Farm arbetar med att f̊a ig̊ang ett mentorskap fr̊an Vattenfall för nya studenter (ev.
nya kvinnliga studenter). P̊a elektro finns n̊agot motsvarande.

§11. Sälja bitar av nya Focus för spons

Farm jobbar med detta i samr̊ad med DP och lokalgruppen.

§12. Styrettröjorna

Tröjorna är klara hos tryckeriet, Johanna ger sig ut och hämtar dem.

§13. Rekrytering

Rekryteringen av nya studenter sköts idag inte särskilt bra. Hannes pratar med Gun
om Frek (Fysiks rekryteringsgrupp) och meddelar att vi är intresserade av att jobba
med detta.

§14. Oberoende teknologer

Karin annonserar efter oberoende teknologer som kan sitta i valberedningar. De in-
tresserade f̊ar presentera sig p̊a nästnästa styretmöte. Karin bokar även lokal till
sektionsmötet.

§15. Phaddergrupp för utbytesstudenter

Vi har nu f̊att ihop en bra grupp till detta som är redo att ge sig i kast med uppgiften.
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§16. Mötets avslutande

Det hände. Nästa möte: Torsdag den 9 september.

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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