
Möte F-styret 2005-09-08

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-09-08

Tid: Torsdag 2005-09-08

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer (Andra halvan av mötet)
Kassör: Timo Niiniskorpi
Sekreterare: Jonatan Rapp
Ledamot: Solmaz Malek
F6-ordförande: Philip Krantz
DP-överste: Henrik Hansson
NollK-ordförande: Johan Johansson
SNF-ordförande: Viktor Griph
Focumateriordf: Mattias Tjus

§1. Mötets öppnande

§2. Beslut om utl̊aning av pengar till DP

Sektionen l̊anade ut pengar till DP inför pubrundan. Timo upplyste oss om att det
måste finnas ett styretbeslut som godkänner att sektionen l̊anar ut pengar. Styret
röstade ja till att i efterhand godkänna l̊anet till DP. Tjus reserverade sig.

§3. Ansvarsomr̊aden

Julien, Henrik och Timo sätter sig ner och ser över vilka ansvarsomr̊aden som vi i
styret behöver sätta oss in i.

§4. Pengar för phaddrarnas räknestugor

Just nu f̊ar alla phaddergrupper lika mycket pengar oavsett hur många nollor som
finns i phaddergruppen. Detta kan komma att ändras. Solmaz skall kolla i reglementet
ifall det är bestämt där att alla phaddergrupper tilldelas lika mycket pengar. Ifall s̊a
är fallet måste fr̊agan lyftas p̊a ett sektionsmöte.
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§5. Styretsittning

Fr̊agan bordlades p.g.a. tidsbrist

§6. P̊aminnelse om verksamhetsplanerna

Julien p̊aminde alla föreningar om att deras utvärderingar skall vara inne senast
fredag.

§7. Utvärdering av sektionen

Jonatan delar ut den till 3:orna, Julien till 2:orna och Johan till 1:orna. Fr̊agan
väcktes hur vi kan f̊a ut utvärderingen till 4:orna ocks̊a. Antagligen är mail bästa
lösningen alt. lägga dem i Focus.

§8. Skada i MC2

Tydligen blev det en hel del märken i bordskivan i canyonen i MC2 efter att n̊agra
medlemmar i DP gycklat under phadderomsitsen. Husansvarig för MC2 skall ha ett
möte med missd̊adarna samt F6, som arrade sittningen. Därefter bestämms p̊aföljd.

§9. Fototavlor och nyckelsk̊ap

DP skall köpa nyckelsk̊ap och sätta upp detta och fototavlorna.

§10. T2 och kyl

Foc kan inte ställa in T2-spelet i skyddsrummet p.g.a. att dörren är för liten. Därför
skall de höra med k̊aren ifall de f̊ar ha det st̊aende i k̊arhuset. Tydligen var T2
tämligen inkomstbringande under sommarklubben.

§11. DLG

Den lilla gröna skall uppdateras. Jonatan undrade huruvida det var aktuellt att f̊a
med fler föreningar i den i år. T.ex. F-spexet m.m.. P.g.a. tidsbristen blev diskussionen
extremt kort s̊a inget konkret kom fram.

§12. Folk som sovit i Focus

Dagen efter phadderomsitsen s̊a fick husansvarig, Seija, mail om att tre personer
hittats sovandes i Focus, bl.a. i DP-rummet. Julien och Henrik pratar med de berörda
personerna. Beslut om p̊aföljd tas nästa styretmöte. Seija sa även att ifall fler personer
sover i DP-rummet s̊a blir DP av med sitt föreningsrum.

§13. Bilskador

Erik i DP krockade med sektionsbilen under nollningen. Försäkringsbolaget utreder
händelsen just nu. Henrik ville f̊a tydliggjort ifall det ekonomiska ansvaret i dylika
fall skall vila p̊a föreningen eller den enskilde föraren.

§14. Gasqueanslag

Philip ville upplysa oss om att han snart kommer sätta upp en lapp p̊a anslagstavlan
där det skall st̊a vilka sexmästerier som h̊aller i gasquen olika dagar.
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§15. Central utvärdering

Martin Cederwall vill att styret plockar fram tv̊a teknologer som kan tänka sig att
delta i en utvärdering av n̊agot slag som berör hela skolan. Solmaz skall kolla med
Frek ifall de vill g̊a. Viktor skall fr̊aga Cederwall för att f̊a vet vad detta är egentligen.

§16. Infokanaler

Infokanalerna mellan skolan, styret och teknologerna är ganska otydliga just nu.
Jonatan, Henrik, Solmaz och Tjus skall sätta sig ner och ta fram förslag p̊a hur
informationsflödet kan effektiviseras. Solmaz är ansvarig för gruppen. Jonatan skall
sätta upp en lapp med alla styretmedlemmars kontaktinfo p̊a anslagstavlan i focus.

§17. Maillistor

Vi vill ha möjlighet att skicka ut mail som n̊ar alla F-teknologer. Den rykande färska
infogruppen skall kolla upp möjligheterna för detta. Julien skall prata med Cederwall
eftersom han tydligen skickat ett massmail vid n̊agot tillfälle.

§18. Gardiner i Focus

Solmaz undrade vad som hänt med gardinerna som vi blev utlovade. Henrik tar upp
detta p̊a sitt möte med Seija.

§19. Tomt p̊a m̊anen

P̊a förra balen s̊a fick en person en tomt p̊a månen att administera. För denna s.k.
tomt betalade sektionen 300 kronor. Styret fann enhälligt att detta vill vi inte göra
igen eftersom det finns mer konstruktiva saker att lägga 300 kronor p̊a.

§20. Telefonen i styretrummet

Solmaz undrade vad det var för telefonnummer till styretrummet. Det enda som kom
fram var att när n̊agon ringer därifr̊an s̊a kommer 7721000 upp hos mottagaren, vilket
bara är chalmers växel.

§21. Partytält

Baln̊agontinget hade önskemål om att sektionen skulle köpa in ett partytält s̊a de
skulle kunna använda detta under balen. Styret ans̊ag att detta istället borde lyftas
p̊a sektionsmötet s̊a att alla där kan ta ställning till huruvida vi borde köpa in ett
ordentligt partytält som d̊a kostar en hyfsad summa pengar.

§22. Vinst fr̊an balen

F6 skall servera, jobba och städa under balen. Därför ville de ha en andel av en
eventuell vinst. Styret beslutade att F6 inte är garanterade n̊agon vinst. Ifall balen
skulle g̊a med vinst s̊a tas fr̊agan om vad överskottet skall g̊a till upp igen.

§23. Mötets avslutande

Antagligen ett av de mest stressiga och tidspressade styretmötena n̊agonsin tog nu
slut. Nästa möte 15/9 .
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P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Julien: F-utvärdering, Ansvarsomr̊aden
Lollo: F-utvärdering
Timo: F-utvärdering, Ansvarsomr̊aden
Jonatan: F-utvärdering, Infogruppen, DLG
Solmaz: F-utvärdering, Infogruppen
Viktor:
Philip:
Henrik: Ansvarsomr̊aden, Infogruppen
Johan: F-utvärdering
Tjus: Infogruppen
Stefan:

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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