
Möte F-styret 2005-05-12

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-05-12

Tid: Torsdag 2005-05-12

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Hannes Johnson
Vice ordförande: Karin Laag
Sekreterare: Martin Nyman
F6-ordförande: Niklas Torstensson
NollK-ordförande: Johan Johansson
SNF-ordförande: Viktor Griph
Farmordförande: Oscar Hedin
Snart Ordförande: Julien Aubert
Snart Vice Ordförande: Louise Geijer
Snart Kassör: Timo Niiniskorpi
Snart Sekreterare: Jonatan Rapp
Snart Ledamot: Solmaz Malek
Snart DP-överste Henrik Hansson
Snart Focumateriordf: Mattias Tjus

§1. Mötets öppnande

Hannes hälsade det stora Styret välkommet och öppnade mötet.

§2. H̊al i väggen

Efter en smärre olycka har ett h̊al uppst̊att i en av gipsväggarna p̊a Focus. Väggen
borde varit byggd av tv̊a gipsskivor istället för en, särskilt som det är tänkt att
anslagstavlor ska hänga där. Den som gjorde h̊alet kommer att f̊a reparera det och
sedan kommer ytterligare en platta placeras utanp̊a alltihop.
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§3. Renh̊allning av Focus

Starka klagomål har framförts fr̊an Chalmers Fastigheter och Akademiska Hus ang̊aende
renh̊allningen av Focus. Hannes samt ordförandena fr̊an DP, F6. Foc och ev. FnollK
kommer att ha ett möte med v̊ara husvärdar vid en ännu okänd tidpunkt i tentavec-
kan. DP och övriga föreningar uppmanas att städa i sina rum. DP planerar att röja
upp ordentligt p̊a Focus efter tentorna.

§4. Foc i ölskrubben

Foc har beställt ett myntinkast till drickaautomaten och vill ha tillg̊ang till ölskrubben
för att förvara drickabackar där. DP och F6 ställde sig tveksamma till förslaget.

§5. Mastersmottagningen

Den gode sekreteraren har väldigt d̊aligt med tid till att styra upp detta åtagande.
Han och Solmaz kommer änd̊a att göra en kraftinsats i fr̊agan under kommande
vecka.

§6. Överlämningsbastu

Sportstugan är bokad för Styretöverlämning måndagen den 30 maj.

§7. Nycklar till nya föreningar

Nya medlemmar i sektionsföreningar som vill ha nycklar till föreningsrum samt upp-
ställningsmöjligheter p̊a sina passerkort uppmanas samla ihop namn, personnum-
mer och kortnummer för alla i föreningen och sedan skicka dessa i ETT mail till
sekr@dd.chalmers.se.

§8. Mailkr̊angel

Det verkar som om föreningskonton p̊a dd kommer sluta fungera trots löften om
motsatsen. Hannes och Viktor g̊ar och pratar med Mofit om detta imorgon (13/5).

§9. Nedläggning av Fysikbiblioteket

Lokalhyran för fysikbiblioteket är för hög och en nedläggning är därför p̊a g̊ang.
Karin har författat ett protestbrev som skall skickas till rektorn. Listor kommer att
skickas runt i klasserna för att s̊a många studenter som möjligt ska kunna skriva
under brevet.

§10. Antalet studieplatser

SNF ombads ta reda p̊a exakt hur många studieplatser som vi har tillg̊ang till.

§11. Utbildning för nya sektionsaktiva

En utbildningsdag kommer att h̊allas i Augusti (innan nollningen) ang̊aende jämställdhet,
HBT-fr̊agor och alkoholattityder. Hannes, Karin, Julien och Lollo bokar in föreläsare
etc.

§12. Studievägledningen

Fysiks studievägledning har nu flyttat in i I-huset. Den kommer s̊a småningom att
flytta till gamla Focus men detta kan dröja ett år eller s̊a.
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§13. Utskick till nollorna

Styret kan f̊a skicka med mer material än bnidraget i nollmodulen i det utskick som
görs till alla nollor under sommaren. Deadline för att f̊a med n̊agot i utskicket (som
FnollK ansvarar för) är 31/5.

§14. Mötets avslutande

Nästa möte: torsdag 19/5.

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Hannes: Föreningsutbildningsdag
Karin: Insyna Focus-grupp

Föreningsutbildningsdag
Ante: Diplom

Insyna Focus-grupp
Martin: Masterstudentgrupp

Insyna Focus-grupp
Viktor: Räkna studieplatser
Niklas: Insyna Focus-grupp
Daniel: Insyna Focus-grupp
Johan:
Stellan:
Oscar: Leta upp anslagstavlorna
Julien: Föreningsutbildningsdag
Lollo: Föreningsutbildningsdag
Solmaz: Masterstudentgrupp

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare
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