
Möte F-styret 2004-12-01

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2004-12-01

Tid: Onsdag 2004-12-01
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Hannes Johnson
Vice ordförande: Karin Laag
Kassör: Andreas Johansson
Sekreterare: Martin Nyman
F6-ordförande: Niklas Torstensson
DP-överste: Daniel Petterson
NollK-ordförande: Johanna Liljedahl
snart NollKordf: Johan Johansson
SNF-ordförande: Anne Ulveland
Farmordförande: Fredrik Borg
snart Farmordf: Oscar Hedin
Focumateriordf: David Kallioniemi

§1. Mötets öppnande
Alla i det stora Styret var närvarande när mötet öppnades.

§2. Extra ledamot i kärnstyret
Efter som kommittéordförandena har mycket annat att göra och sällan har tid att ta
p̊a sig styretuppdrag diskuterades möjligheten att välja in en ledamot i kärnstyret.
Alla ställde sig positiva till förslaget. Hannes och Karin jobbar vidare med fr̊agan.

§3. Infomail till F-teknologer
Det bestämdes att information om vad som händer p̊a sektionen ska skickas ut till
alla F:are via epost. Man f̊ar avregistrera sig fr̊an maillistan om man vill slippa
infon. Dessa mail skall skickas ut ca en g̊ang per läsperiod och inneh̊allet måste vara
n̊agorlunda seriöst. Det första skickas redan nu innan jul, kommittéer som vill f̊a med
n̊agot där bör maila in detta till Styret snarast.
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§4. Förbättra/förkorta sektionsmöten
Sektionsmötenas längd avskräcker många fr̊an att g̊a p̊a dem. Hannes, Karin, Daniel
och Martin bildar en arbetsgrupp för att ta fram förslag för att förbättra mötena.
Om n̊agon annan F-teknolog är intresserad av att vara med och arbeta med detta är
de hemskt välkomna att kontakta Styret.

§5. Info om GFK
Niklas berättade om vad Gasquefondskommittén egentligen gör. I GFK sitter alla
sexmästare, vice ordförande för Sociala utskottet, Husansvarig och representanter
fr̊an n̊agra k̊arföreningar. Man diskuterar festverksamheten p̊a Chalmers och fördelar
gasquerna mellan föreningarna. De utför även diciplinärenden och kan stänga av
folk fr̊an festverksamheten p̊a Chalmers. GFK kan även vidarebefodra ärenden till
Chalmers diciplinnämnd som har rätt att stänga av folk fr̊an skolan helt.

§6. Alkoholutbildning
I början av nästa läsperiod h̊alls utbildning och prov för att bli serveringsansvarig.
Även medlemmar i FnollK, DP och F6 som inte tänkt bli serveringsansvariga rek-
ommenderas att närvara p̊a utbildningen.

§7. Flytten till nya Focus
Senaste budet lyder: Flytten blir garanterat av senast i januari lv 1,2 eller 3.

§8. Styretomsits
Styretomsits i lp3 diskuterades. Johan och Daniel uts̊ags till ansvariga för planerandet
av denna.

§9. F6-Gasque
F6 har Gasquen lördag lv1 lp3 tillsammans med Häv6 (hälsov̊ards-n̊anting). Ryktet
säger att det finns tjejer som studerar hälsov̊ards-n̊anting.

§10. Teknologarbetsmiljöombudsfr̊agor
Det framkom att stolarna i det nya ET-labbet är för höga, har man korta ben
somnar dessa under l̊anga labbar. Ante önskade ocks̊a stretchinginstruktioner fr̊an
Studenthälsan att läsa när man st̊ar i skrivarkö. Karin och Réka (v̊ara teknologar-
betsmiljöombud) f̊ar ta tag i detta.

§11. Mötets avslutande
Mötet avslutades, i tid dessutom. Nästa möte: Fredag 10 December.
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P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Hannes: Fysikdagar
Ragga dator till nya Focus

Karin: Nollningsutvärdering - föreningarna
Teknologarbetsmiljöombudprylar

Ante: Lokalgruppen
Diplom

Martin: Frek
Niklas:
Anne:
Daniel: Inflyttningsfestgruppen

Styretomsits
Johanna: Nollningsutvärdering - nollorna
Johan: Styretomsits
Stellan:
Fredrik och Oscar: Söka massa spons, möbler, dator m.m.

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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