
Möte F-styret 2004-12-10

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2004-12-10

Tid: Fredag 2004-12-10
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
Programchef: Martin Cederwall (deltog vid §2)

§1. Mötets öppnande
Årets sista möte inleddes i ett välfyllt Styretrum.

§2. Ny Programchef
Martin Cederwall, ny programchef, presenterade sig. Det är han som tillsammans med
en r̊adgivande programkommitté kommer beställa kurser av institutionerna. Martin
vill gärna ha synpunkter fr̊an studenter p̊a hur hela utbildningen fungerar, inte bara
kursutvärderingar.
Ny utbildningsomr̊adesansvarig för Fysik, Kemi m.m. är Bernt Wennberg.

§3. Ställa upp dörrar p̊a Focus
Det beslutades att alla kommittéordförandena kan f̊a uppställningsmöjlighet p̊a sin
passerkort om de s̊a önskar. I DP och F6 bör fler än ordföranden kunna ställa upp
dörrarna.
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§4. Flytt
P̊a mötet bestämdes en massa bra saker om hur flytten skall g̊a till. Detta revs
senare upp när flyttdatumet ändrades för femtielfte g̊angen, enligt nuvarande bud
f̊ar vi tillg̊ang till Focus p̊a riktigt i v6 eller s̊a (Sekr. anmärkning).

§5. Café i Signes
Ante och Martin Cederwall har haft möte med VD:n för Chalmers resturanger. Enligt
honom är Signes alltid olönsamt och kommer knappast kunna öppna igen. Eventuellt
kan Kemi-caféet ha n̊an slags verksamhet där och sälja kaffe n̊agra timmar per dag
eller s̊a. Herr VD skulle kolla upp detta.

§6. Insyna nya Focus
Fr̊agan om huruvuda nya Focus bör insynas eller ej hanns inte med p̊a detta mötet.
Dock startades en arbetsgrupp som skall ta tag i detta. Niklas är sammankallande i
denna grupp där även Daniel, Karin och diverse kassörer m.fl. sitter. Är du intresserad
av att delta i denna grupp är du välkommen att kontakta Styret.

§7. Antes motioner
Den gode kassören hade (under viss p̊averkan av alkohol) författat motioner till
Styretmötet. Utslaget blev:
Bjuda in HMH Madeleine till inflyttningsfest - Bifall
Negergegga - Avslag
Mer arbetsuppgifter åt Tomte och Lucia - Bifall

Den sistnämnda är förmodligen den enda som är en smula seriös och dyker upp som
en proposition till sektionsmötet s̊a småningom.

§8. Omsits
Datumet för Styretomsitsen spikat: 5/2, dvs lördag lv3 lp3.

§9. Fototavlorna
Det diskuterades om ansvaret för fototavlorna i Focus skall flyttas fr̊an FnollK till
sektionsfotografen. Tas upp igen p̊a nästa möte.

§10. Mötets avslutande
Jullov!
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P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Hannes: Fysikdagar
Ragga dator till nya Focus
Sektionsmötesgrupp

Karin: Nollningsutvärdering - föreningarna
Teknologarbetsmiljöombudprylar
Sektionsmötesgrupp
Insyna-Focus-grupp

Ante: Lokalgruppen
Diplom

Martin: Frek
Sektionsmötesgrupp

Niklas: Insyna-Focus-grupp
Anne:
Daniel: Inflyttningsfestgruppen

Styretomsits
Sektionsmötesgrupp
Insyna-Focus-grupp

Johan: Styretomsits
Stellan:
Oscar: Söka massa spons, möbler, dator m.m.

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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