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

Tid: Tisdag 2004-09-09

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Hannes Johnson
Vice ordförande: Karin Laag
Kassör: Andreas Johansson
Sekreterare: Martin Nyman
SNF-ordförande: Patrik Nyman
blivande SNF-ordf: Anne Ulveland
F6-ordförande: Niklas Torstensson
DP-överste: Daniel Petterson
NollK-ordförande: Johanna Liljedahl
Focumateri-ordf: David Kallioniemi
Farmordförande: Fredrik Borg
Övriga: Andreas Hanning (deltog vid §2)

Jacob Mejvik (deltog vid §3)

§1. Mötets öppnande
Efter förseningar i köket öppnades mötet.

§2. Fysikspex
Hanning jobbar för att dra ig̊ang ett spex p̊a sektionen. Idén bygger p̊a en mot-
svarighet i Lund med ett spex i tre akter där publiken f̊ar mat och dryck under
framförandet. Enligt nuvarande beräkningar ligger premiären i maj 2005. Tanken är
att f̊a spexet självförsörjande men startkapital krävs fr̊an sektionen. Styret är po-
sitiva till förslaget och Hanning jobbar vidare med en motion om detta till nästa
sektionsmöte samt försöker f̊a ett spexigt dd-konto (spexet@dd) för att sprida infor-
mation.
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§3. Klumpiga mailutskick
Jacob Mejvik fick en kraftig varning efter att ha skickat mindre väl formulerade mail
till många föreningar p̊a Chalmers.

§4. Info fr̊an lokalgruppen
Väggfärgen i nya Focus bestämd (ljust grön nyans) och arbetet fortsätter.

§5. Info fr̊an Seija via Karin
Arbetet med hissen har stött p̊a oväntade problem och väntas bli klart till den 20
september. Alla fysikteknologer ska kunna l̊asa upp dörren till FL-plan 5. Om det inte
fungerar är det fel p̊a passerkortet och vederbörande bör kontakta vaktmästarexpeditionen.

§6. Budgetdiskussion
Årets budget diskuterades. Kärnstyret lägger fram ett förslag p̊a nästa styretmöte.

§7. Sjungböcker
Istället för att försäljningen ska g̊a via NollK vill s̊angförmännen själva köpa in
sjungböckerna och sälja dem vidare.

§8. Inbrott
DP förlorade 500 kr vid inbrott, F6- och Foc-rummet hade ocks̊a p̊ahälsning men
saknar inga värdesaker. Daniel gör polisanmälan.

§9. Diplom till förtroendevalda/sektionsaktiva
Efter att ha inspirerats av ett gammalt diplom fr̊an 97 bestämdes att s̊adana ska vi
ha.

§10. Phadderomsits
Omsitsen var mycket lyckad även om viss överdriven fylla förekom. N̊agon urinerade
p̊a golvet och orsakade viss förstörelse, denne betalar ev. kostnader som detta orsakar
men andra åtgärder bedöms inte vara aktuella.

§11. F-expo nerlagt
F̊a företag är intresserade av att ställa upp med en monter, mycket p̊a grund av litet
behov av nyanställningar, vilket gjort att F-expo inte blir av i år. Många företag var
däremot positiva till att ha lunchföredrag och företagskvällar etc. istället.

§12. Bandartjobang
Datumet för årets kalas för sektionsaktiva sattes till fredag lv4 lp2. Ante uts̊ags till
ansvarig bandargeneral.

§13. Rekryteringsgrupp
Att sektionen tar över ansvaret för rekryteringen möter inga hinder fr̊an k̊aren. Niklas
försöker f̊a Elektros rekryteringsgruppsordf. att komma till ett styretmöte och berätta
hur det fungerar p̊a E-sektionen.
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§14. Info fr̊an Farm
den 24 november blir det holabalo med Saab-Ericsson Space för fysik, data och
elektro.

§15. Mötets avslutande
Mötet avslutades. Nästa möte: torsdag den 16 september.

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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