
Möte F-styret 2005-04-28

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-04-28

Tid: Torsdag 2005-04-28

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: Viktor Griph
Farmordförande: Oscar Hedin
Focumateriordf: David Kallioniemi

§1. Mötets öppnande

§2. Sektionsmötesavslutning

Daniel fixar en bra och mycket hemlig avslutning p̊a sektionsmötet. Styret tycker att
500 kr är en lämplig summa att lägga p̊a detta.

§3. Nyhetsmail fr̊an Styret

SNF har hittat en hemlig lista över alla mailadresser som vi kan använda till v̊art
massutskick.

§4. Mentorsprogram

Farm har ett mentorsprogram för studenter i åk2 p̊a g̊ang. Ett tiotal studenter kom-
mer att kunna f̊a en mentor fr̊an ett företag med n̊agon slags koppling till Teknisk
Fysik.
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§5. Skräp under trappan

Lokalv̊ardarna har klagat p̊a skräp som ligger under trappan vid hissen. Johan lovade
att städa upp detta.

§6. Möte med föreningarna

Ett möte skall h̊allas med DP, F6, FnollK och Foc för att informera om det medde-
lande som g̊att ut fr̊an Styret ang̊aende skadegörelse. Detta för att alla ska f̊a klart
för sig vad som planeras och f̊a möjlighet att ställa fr̊agor.

§7. Insyningsgruppen

Arbetsgruppen som skall diskutera Insyning av Focus måste börja arbeta snarast.
Niklas är sammankallande och lovade att skicka ut en kallelse snart.

§8. Uthyrning av Focus

DP uppmanas att fastställa vad som ska ge depositionsavdrag samt hur mycket som
skall dras för olika förseelser. Denna depdragningsrutin bör även nedtecknas för att
rättvisa bedömningar skall kunna göras. Styret anser ocks̊a att uthyrningskostnaden
bör höjas.

§9. Mötets avslutande

Nästa möte: torsdagen den 12/5 samt extra möte inför sektionsmötet tisdag den 3/5.

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Hannes: Styretutbyte
Karin: 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

Sida 2 av 3
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Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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