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F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-09-29

Tid: Torsdag 2005-09-29

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer
Kassör: Timo Niiniskorpi
Sekreterare: Jonatan Rapp

§1. Mötets öppnande

§2. Sektionsmötet

Julien ans̊ag att vi borde införa en talman som har till uppgift att agera ordförande
p̊a sektionsmöten. Detta för att åtminstone ordföranden skall slippa vara opartisk och
kunna föra styrets talan p̊a sektionsmötet och aktivt argumentera för styrets förslag.
Proposition om införandet av en talman kommer att skrivas till nästa sektionsmöte
av Lollo och Solmaz. En lista med samtliga sektionsmötes- och styretbeslut skall
sammanställas tills söndag LV1, LP2. Jonatan är ansvarig för att detta utförs. Lollo
bokar KE-salen till nästa sektionsmöte d̊a FB är bokad även d̊a.

§3. Arbetsgrupperna

Julien sammankallar ansvarsgruppen och ber Solmaz sammankalla Informationsgrup-
pen.

§4. Avtal med ÄG-fysik

Just nu st̊ar vi som ansvariga för ÄG-fysiks lokaler vilket vi vill ändra p̊a. Timo skall
ordna ett kontrakt där de förbinder sig att följa samma regler som oss och att de är
ytterst ansvariga för sin egen lokal.

§5. Uthyrning av Focus

Vi måste ta reda p̊a hur v̊ar uthyrning g̊ar till. Är det lagligt?. Julien pratar med
Henrik och de kollar upp detta.
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§6. Arbetsgrupp som utreder v̊ar Organisation

K̊aren vill att vi utreder sektionens organisation. Julien och Timo är preliminärt
ansvariga för detta.

§7. Representanter i instutitionsr̊aden

Jonatan blir suppleant i Radio, rymd och Julien fr̊agar Solmaz ifall hon vill sitta med
i Fundamentalfysik.

§8. Skyddrummet

Sektionens kontrakt p̊a skyddsrummet har sagts upp. Eftersom vi måste ha ett förr̊ad
s̊a skall Julien prata med Kent om detta.

§9. Stormöte

Stormöte kommer att h̊allas tisdag LV6 17.30. Styret skall meddela att vi nu har
maillistor till 1:or, 2:or och 3:or och att informationsgruppen skall presentera ett
förslag p̊a hur dessa skall användas till nästa stormöte LV1, LP2.

§10. Diskussionsunderlag

Lollo mottog ett par sidor fr̊an SO p̊a k̊aren som de vill att vi diskuterar tills nästa
SU-möte. Diskussionen kommer att skötas p̊a forumet.

§11. Utbildningar

Timo har kassörsutbildning 5/10-6/10. Lollo och Nicklas (skyddsombudet) g̊ar p̊a
utbildning ang̊aende skyddsronderna den 11/10.

§12. Mötets avslutande

Nästa möte 6/10.

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Julien: Ansvarsgruppen, Organisationsgruppen, Sek.utv.,
Lollo: Sek.utv., Stormöte
Timo: Ansvarsgruppen, Organisationsgruppen , Sek.utv.
Jonatan: Infogruppen, Sek.utv., Stormöte
Solmaz: Infogruppen, Sek.utv.
Viktor:
Philip:
Henrik: Ansvarsgruppen, Infogruppen
Johan:
Tjus: Infogruppen
Stefan:
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Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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