
Möte F-styret 2005-09-27

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-09-27

Tid: Torsdag 2005-09-27

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer
Kassör: Timo Niiniskorpi
Sekreterare: Jonatan Rapp
Ledamot: Solmaz Malek
F6-ordförande: Philip Krantz
DP-överste: Henrik Hansson
NollK-ordförande: Johan Johansson (fr.o.m. §2)
SNF-ordförande: Viktor Griph (fr.o.m. §6)
Focumateriordf: Mattias Tjus (fr.o.m. §3)

§1. Mötets öppnande

§2. Motioner

§2a. Stödvän till faktum

Styret röstade ja till att yrka p̊a avslag för denna motion, som yrkar p̊a att Fy-
sikteknologsektionen skall stödja tidningen Faktum ekonomiskt. Motivationen
var att sektionens största tillg̊ang är engagerade teknologer inte pengar. Johan
reserverade sig mot beslutet.

§2b. Focumateriets inköp av flipperspel

Styret röstade för avslag ang̊aende denna motion. Detta p.g.a. att vi inte vet hur
många teknologer detta skulle gynna. Fr̊agan bör diskuteras p̊a sektionsmötet.
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§3. Budgeten

Kassören föreslog att posten Selecta, som tidigare st̊att som en separat post, läggs
under FARM. Styret röstade enhälligt ja till detta förslag, vilket d̊a kommer att lyftas
som ett yrkande p̊a sektionsmötet. Inga övriga ändringar p̊a den budget som röstades
igenom föreg̊aende styretmöte föreslogs.

§4. Ny Selectaautomat i Signes

Selecta har uttryckt önskemål om att ställa in ytterliagre en automat i Signes. Denna
skall vara mer inriktad p̊a mat och mellanmål än godis. Fr̊agan bordlades tills vi vet
vad som händer med Signes. Eventuellt skall cafet öppnas upp igen.

§5. Inkomster fr̊an uthyrning av Focus

Det beslutades att vi skall ta upp denna fr̊aga vid nästa stora styretmöte.

§6. Förh̊allningsreglerna

En sista genomg̊ang av reglerna gjordes inför sektionsmötet. Övriga meddelanden
som styret skall presentera gicks igenom. Styrets verksamhetsplan modifierades en
smula innan den fanns vara i presentabelt skick.

§7. Föredragningslistan till sektionsmötet

Den tittades över.

§8. Åverkan p̊a toalett

En utomst̊aende person gjorde nyligen åverkan p̊a en av toaletterna i sektionslokaler-
na. Detta ärende har tagits omhand av säkerhetsansvarig p̊a Chalmers och ny toalett
kommer att installeras. Denna händelse kommer ej att medföra n̊agra konsekvenser
för F-teknologsektionen.

§9. Mötets avslutande

Nästa möte 29/9.

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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