
Möte F-styret 2005-09-01

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-09-01

Tid: Torsdag 2005-09-01

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer
Kassör: Timo Niiniskorpi
Sekreterare: Jonatan Rapp
Ledamot: Solmaz Malek (Deltog fram t.o.m. §6)
F6-ordförande: Philip Krantz (Deltog vid §2)
DP-överste: Henrik Hansson (Deltog vid §2)
NollK-ordförande: Johan Johansson (Deltog vid §2)
SNF-ordförande: Viktor Griph (Deltog vid §8)

§1. Mötets öppnande

Julien öppnade mötet p̊a sedvanligt gladlynt vis

§2. Information för nollorna

Fredag kl 13.15 skall styret h̊alla en presentation för nollorna och bl.a. förklara hur
skolan och sektionen är uppbyggd.

§3. Info fr̊an stormötet

Lollo och Jonatan berättade kort om saker som sagts under föreg̊aende stormöte.

§4. Utvärdering av sektionen

Julien presenterade ett förslag p̊a fr̊agor till utvärderingen.

§5. Ansvarsomr̊aden

Julien ans̊ag att vi borde dela upp olika ansvarsomr̊aden s̊a att alla styretmedlemmar
sätter sig in ordentligt i n̊agra specifika saker. Punkten hann dock aldrig diskuteras
d̊a det r̊adde stor tidsbrist.
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§6. Regler

Förh̊allingsreglerna gicks igenom och synpunkter som kommit fram p̊a stormötet
togs upp. Ändringar av en del formuleringar gjordes för att tydliggöra dokumen-
tet. Styret beslutade enhälligt att dessa regler skall gälla för alla medlemmar av F-
teknologsektionen. Förh̊allningsreglerna kommer även att lyftas p̊a nästa sektionsmöte
som proposition för att där förhoppningsvis kunna röstas igenom.

§7. Fototavlor och nyckelsk̊ap

Lollo skall prata med Henrik s̊a att de kontaktar huset och ber om lov att sätta upp
fototavlorna o lokalerna samt ett nyckelsk̊ap i telefonrummet.

§8. Möte ang. studieplatser

Solmaz och Viktor stormade delgav oss info fr̊an det möte som de haft med bl.a.
Martin Cederwall. Tydligen pratades det om att börja hyra Signes igen och göra det
mer studieanpassat, samt att öppna cafet där igen. Dessutom kommer FL-salarna
p̊a v̊aning 5-7 att g̊as igenom av SNF och skyddsombudet för att se hur de skulle
kunna förbättras ur studiesynpunkt. När omorganiseringen av sektionerna är klar s̊a
är visonen att I,F och K skall kunna utnyttja varandras lokaler. Fysikbiblioteket skall
stängas och böckerna skickas till Afrika.

§9. Mötets avslutande

Nästa möte 8 sept.

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Julien: MatStädschema, F-Utvärdering
Lollo: F-Utvärdering
Timo: F-Utvärdering
Jonatan: Uppdatera DLG, F-Utvärdering
Solmaz: Matstädschema, F-Utvärdering
Viktor:
Philip:
Henrik:
Johan:
Tjus:
Stefan:

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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