
Möte F-styret 2005-09-15

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-09-15

Tid: Torsdag 2005-09-15

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer
Sekreterare: Jonatan Rapp
Ledamot: Solmaz Malek (Närv. fr.o.m. §3)

§1. Mötets öppnande

§2. Sektionsmötet

Sektionsmötet kommer att h̊allas i KE-salen i kemihuset som kanske inte alla hittar
till. Därför sätter Lollo upp kartor. Jonatan pratar med F6 och DP ang̊aende vem
som fixar maten. Julien ordnar skägg i n̊agon form. Jonatan ordnar mallar för pro-
positioner och sätter upp i Focus. Solmaz organiserar s̊a att n̊agra i styret g̊ar in till
1:orna och gör reklam för sektionsmötet.

§3. Budgeten

Solmaz skall kolla upp exakt vilka uppgifter sektionsrevisorerna har. Just nu är pos-
terna vakanta vilket innebär att inga redovisningar kan godkännas. Solmaz skall göra
en uppskattning av vad maten för styretmötena kommer kosta. Lollo uppskattar
kostnaderna för valberedningen och stormötena. Timo uppskattar kassörsmötena.
Kärnstyret enades om att en förslag p̊a budgeten skall presenteras p̊a nästa sty-
retmöte.

§4. Verksamhetsplan

Jonatan ansvarar för att alla verksamhetsplaner vi f̊att in av föreningarna samman-
ställs i digital form s̊a de kan presenteras p̊a sektionsmötet.
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§5. Reglemente och stadgar

Dessa skall vi lära oss utantill

§6. Skyddsrummet

Enligt vaktmästeriet har Fysik sagt upp kontraktet för skyddsrummet vilket innebär
att vi kommer att st̊a utan förr̊ad inom n̊agra månader. Detta är väldigt illa (sekr.
anmärkning) s̊a Julien skall prata med Seija om detta omg̊aende.

§7. SU-möte

Sociala Utskottet har haft möte där Lollo, i egenskap av VO, närvarade. En utred-
ning m.a.p. jämställdhet kommer att göras p̊a hela skolan. Sektionerna kommer att
kunna lämna input till denna genom SU-mötena. Det tillkännagavs ocks̊a att nästa
år skall vara mångkultur̊aret. Lollo inflikade att hon hade f̊att spisa p̊a en delikat
veggoburgare i samband med mötet.

§8. Möte med Seija

Julien, Solmaz och Henrik var p̊a möte med Seija häromdagen.

• Golvet i städskrubben är väldigt d̊aligt ur renlighetssynpunkt och vi skulle vilja
f̊a det bytt. Vi saknar även gardiner och köksfläktar. Seija lovade att kolla upp
allt detta.

• Sprinklersystemet i Focus g̊ar ig̊ang p̊a värme enbart och d̊a endast de sprinklers
som är utsatta för värmen.

• Vi blev uppmanade att felanmäla allt ang̊aende dörrar, larm m.m. s̊a byggarna
f̊ar komma hit och fixa.

• Städerskorna städar allt i lokalerna förutom själva focus och köket. Inte föreningsrummen
heller ifall n̊an nu trodde det.

• Chalmersfastigheter gillar inte oss.

§9. Ansvarsfrihet

Vi borde sätta större press p̊a de kassörer och ordföranden som inte lämnar in sin
redovisning i tid. Denna försening innebär i värsta fall att nästkommande årg̊angar
av föreningarna inte kan f̊a sina revisioner godkända. Julien ans̊ag att de som inte
lämnat in revisionerna fortfarande skall vara ekonomiskt ansvariga för föreningarna
efter att de g̊att av. Detta för att motivera dem. Ytterligare diskussioner lär följa.

§10. Stormöte

Nästa stormöte kommer att h̊allas i LV 5 n̊agra dagar efter sektionsmötet.

§11. Sova i Focus

Styret kommer att samlas till ett extramöte inom kort för att besluta om p̊aföljden
för dem som sov i sektionslokalerna efter phadderomsitsen.
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§12. Mötets avslutande

Nästa möte 22/7.

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

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

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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