
Möte F-styret

2004-09-23

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2004-09-23

Tid: Torsdag 2004-09-23

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
Farmordförande: Fredrik Borg

§1. Mötets öppnande

§2. Meddelanden till sektionsmötet

Styret, SNF och Farm presenterar vad de jobbat/jobbar med p̊a sektionsmötet nästa
vecka.

§3. Bandartjobang

Datumet för bandartjobanget är satt till Lördag lv4 lp2.

§4. FnollK-ordf. 2001 tar examen

Styret beslutade att NollK:s ordförande 01 f̊ar ta examen trots att de inte beviljats
ansvarsfrihet av sektionsmötet. Detta eftersom b̊ade verksamhetsberättelse och revi-
sionsberättelse nu lämnats in och den senare godkänts av revisorn. De godkänns med
stor sannolikhet p̊a sektionsmötet nästa vecka.

§5. Budgeten

Budgeten diskuterades i flera timmar och till sist lyckades vi enas om ett förslag som
ska presenteras p̊a sektionsmötet.
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§6. Propostition och ändringsförslag till motioner

Karin skriver ihop ändringsyrkande till motionerna ang̊aende Spexet och F-klav. Hon
skriver ocks̊a en proposition om att FnollKs sponschef bör vara ledamot i Farm.

§7. Rekryteringen

Martin har varit p̊a möte med centrala rekryteringsgruppen och f̊att information om
hur rekryteringen sköts p̊a de flesta andra sektioner. Tydligt är att F:s rekrytering
är kass om man jämför med andra sektioner. Martin pratar med Gun om detta.

§8. Spidera

En representant fr̊an Spidera kommer p̊a nästa styretmöte s̊a att vi kan diskutera
ftek-siten.

§9. Flytt av studieadministrationen

Det finns ett förslag fr̊an Chalmers om att studieadminstrationerna ska centraliseras.
För oss innebär det att v̊ar studieadministration skulle flytta in i Kemihuset. Hannes
informerar i klasserna om detta och letar efter protester.

§10. Mötets avslutande

Nästa möte: Torsdag den 30/9. Dessutom ett extramöte p̊a Tisdag den 28/9 för att
diskutera motionerna inför sektionsmötet.

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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