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F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-04-21

Tid: Torsdag 2005-04-21

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: Johan Johansson

SNF-ordförande: Anne Ulveland

Farmordförande: Oscar Hedin

Focumateriordf: David Kallioniemi

§1. Mötets öppnande

§2. Meddelande ang̊aende skadegörelse m.m.

Ett meddelande till sektionen ang̊aende den senaste tidens händelser med övernattning

i sektionslokaler och förstörelse godkändes och skrevs under av Styret. I meddelandet

utfärdas varningar till ett flertal föreningar och enskilda personer. Det st̊ar ocks̊a

att ett policydokument skall tas fram för sektionen där det klargörs vilka regler som

gäller för v̊ara lokaler och festverksamheten samt vilka p̊aföljder olika förseelser ska

ge. Detta meddelande finns anslaget p̊a Focus ”anslagstavla”.

§3. Mottagning av masterstudenter

Martin har varit p̊a möte med Circ och representanter fr̊an andra sektioner ang̊aende

mottagningen av internationella mastersstudenter till hösten. Circ har ett ganska väl

täckande schema med aktiviteter för de första veckorna men n̊agra sektionsarran-

gerade aktiviteter vore bra. Nu skulle en grupp behövas som vill jobba med detta.

Martin informerar F3 och utbytesstudenter för att hitta intresserade.
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§4. Nedläggning av Fysikbiblioteket

Man vill av ekonomiska skäl lägga ner Fysikbiblioteket. Ingvar Albinsson och Björn

Jonsson vill att vi gör ett försök att rädda biblioteket. Karin och Hannes pratar mer

med Björn för att ta reda p̊a vad vi kan göra.

§5. Skriftliga presentationer av sökande

Valberedningen har gjort ett förslag till de fr̊agor som sökande till sektionsposter ska

f̊a besvara skriftligen. Det s̊ag fint ut sade Styret.

§6. Spexets stadgar

F-spexets stadgar godkändes.

§7. Info fr̊an GFK-möte

Shots f̊ar nu återigen säljas p̊a gasquen, dock inte med mer än 20 % alkohol. Direktiv

har även getts om att alkoholfria alternativ måste exponeras tydligare.

§8. Dragos aspkostnader

V̊art sektionshelgon vill ha retroaktiva pengar för genomförd aspning. Styret beslu-

tade att bevilja maximalt 300 kronor som motsvarar den summa som är avsedd för

överlämning.

§9. Mötets avslutande

Nästa möte: Torsdagen 28:e april.
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P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Hannes: Styretutbyte

Karin: Ta fram förslag om sektionsaktivamöte

Insyna Focus-grupp

Ante: Diplom

Insyna Focus-grupp

Martin: Masterstudentgrupp

Insyna Focus-grupp

Anne:

Niklas: Insyna Focus-grupp

Daniel: Insyna Focus-grupp

Johan:

Stellan:

Oscar: Leta upp anslagstavlorna

Hannes Johnson Martin Nyman

Ordförande Sekreterare
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