
Möte F-styret

2004-09-30

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2004-09-30

Tid: Torsdag 2004-09-30

Plats: Styretrummet

Närvarande

Vice ordförande: Karin Laag
Kassör: Andreas Johansson
Sekreterare: Martin Nyman
SNF-ordförande: Patrik Nyman
F6-ordförande: Niklas Torstensson
DP-rustmästare: Niklas Larsson
NollK-ordförande: Johanna Liljedahl
Focumateri-ordf: David Kallioniemi
Farmordförande: Fredrik Borg
Spidera (deltog vid §8)

§1. Mötets öppnande

I Hannes fr̊anvaro axlade Karin det tunga ansvaret och förklarade mötet öppnat.

§2. Studieadministrationen

Patrik meddelade att planen just nu är att omforma studieadministrationen till 3-
6 centra (exkl. Lindholmen). En bra person att framföra synpunkter till är Kim
Leandersson som sitter i alla viktiga arbetsgrupper som teknologrepresentant.

§3. Utvärdering av sektionsmötet

Samtliga i Styret behöver ha bättre koll p̊a vad varje punkt p̊a dagordningen innebär
till nästa möte.
Det vore bra om mötet kunde g̊a fortare. Hannes ålades (fortfarande utan att vara
närvarande) att kolla upp om n̊an annan sektion har bra knep för att skynda p̊a sina
sektionsmöten.
Mötet krockade med lektioner för vissa vilket är kass. Bör kollas upp bättre till nästa
g̊ang.
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§4. F-flaggan

F-flaggan ser inte alls bra ut. Stellan tycker att det är Wesslings fel, Ante höll inte
med. Flaggmarskalk Öjje bör reparera den stolta fanan snarast.

§5. Canyonfiket

Eftersom vi snart flyttar in mycket nära fiket i MC2 föreslog Ante att vi borde
utvärdera det och föresl̊a förbättringar. Ingen i Styret ville dock ta p̊a sig den upp-
giften!?

§6. Organisation inför flytten

Som ett första steg behövs en rejäl röjning i Styretrummet. Det fastslogs att denna
ska ligga p̊a Tisdag lv1 lp2. Stellan annonserar om detta s̊a att en person fr̊an alla
berörda föreningar kan deltaga.

§7. Överlämningar

Överlämningarna i föreningarna fungerar inte jättebra. Kärnstyret tar fram en mall
för hur en bra överlämning bör g̊a till för att inte värdefull kunskap ska tappas i
generationsskiftena.

§8. Spidera

Webbgruppen Spidera ålades att fixa länkar till kurshemsidor, sponsorplats, kalen-
darium, nyheter fr̊an sektionen/studievägledningen och länkar till föreningshemsidor
p̊a Ftek-sajten. Tanken är att Styrets och SNFs hemsidor ska integreras in i Ftek.
Det diskuterades om man kunde f̊a ig̊ang internet p̊a datorn i Styretrummet. Om det
inte är jättemycket sv̊arigheter med detta bör det göras snarast. Spidera kollar upp.

§9. Fir-möte imorgon

Patrik meddelade att extra Matlabundervisning för årskurs tv̊a i samband med kur-
sen i Fourieranalys kommer att tas upp. Styret föreslog att en fönsterkurs i Mat-
labkunskap vore en bra grej s̊a att alla som känner ett behov av det kan f̊a den
undervisningen.

§10. Kursutvärdering

SNF tar fram en policy för hur kursutvärderingen ska hanteras och hur kursutvärderare
bör sköta sig.

§11. Info fr̊an GFK-möte

Att alla studenter i Göteborg betraktas som ett slutet sällskap är nu klart.

§12. Formulär

Sekreteraren tar fram färdiga formulär för motioner och ändringsyrkanden till nästa
sektionsmöte.

§13. Ansvarsomr̊aden

Johanna ville se vilka ansvarsomr̊aden alla i Styret har i slutet av alla protokoll. Den
gode sekreteraren lovade att ordna detta.
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§14. DP städar rabatter

Eftersom det ligger en massa skräp utanför Focusentrén lovade DP (Niklas) att detta
skall städas upp.

§15. Mötets avslutande

Nästa möte: Torsdag den 7 oktober.

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Hannes: Fysikdagar
Leta protester mot studieadministrationsflytten

Karin: Korpral Bandar
Ante: Lokalgruppen

Bandargeneral
Martin: Rekrytering

Ta fram formulär för motioner och ändringsyrkande
Patrik:
Niklas:
Daniel: Inflyttningsfestgruppen
Johanna:
Stellan: Annonsera om styretrumsröjning
Fredrik:

Karin Laag Martin Nyman
Vice Ordförande Sekreterare

Sida 3 av 3


