
Möte F-styret 2005-10-06

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-10-06

Tid: Torsdag 2005-10-06

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Kassör: Timo Niiniskorpi
Sekreterare: Jonatan Rapp
F6-ordförande: Philip Krantz
DP-överste: Henrik Hansson
NollK-ordförande: Johan Johansson
Focumateriordf: Mattias Tjus

§1. Mötets öppnande

Johan berättade vad vi skulle äta, vilket förutom en väldigt kryddig och smaskig
kycklinggryta innefattade glass. Mums för de som närvarade. Julien förklarade sedan
mötet öppnat.

§2. Selectaautomat

Selecta vill ställa in ytterligare en automat i Signes. Vi avvaktar med att ta ställning
till detta tills vi vet vad som händer med Signes. Programr̊adet har via Cederwall
uttryckt en önskan att öppna cafet igen.

§3. Välgörenhet

En av motionerna p̊a senaste sektionsmötet yrkade p̊a att F-sektionen skall skänka
pengar till tidningen Faktum. D̊a uppkom information om att det eventuellt skulle
vara olagligt för oss, en ideel förening, att skänka bort pengar p̊a dylikt vis. Timo
kollar upp vad lagen säger.

§4. Arbetsgrupp, insyning

Tidigare har det funnits en arbetsgrupp som skulle utreda vad en insyning skul-
le innebära för focus. Den utträttade dock inte mycket. Julien ans̊ag att en s̊adan
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behövdes. Henrik, Philip, Johan och Timo axlade denna börda. Deadline är LV3,
LP2.

§5. Bärbara datorer

Skolans IT-avdelning vill sträva efter att bygga ut det tr̊adlösa nätverket och att alla
teknologer skall ha en bärbar dator. Alla surfdatorer kommer d̊a att tas bort. Vad
detta innebär för oss är oklart d̊a v̊ara datorer är främst labbdatorer. Fr̊agan om
finansiering av dessa laptops är inte heller löst, dvs hur mycket skall teknologerna
betala. Fr̊agan lär dryftas ett tag.

§6. Arbetsgrupperna

Julien uppmanade alla som sitter i en arbetsgrupp att ta sig samman och börja jobba.
Däribland han själv som sitter i ett antal av dessa.

§7. GFK

Philip ans̊ag att vi måste kolla Hilberts bokningar d̊a de inte verkar ha koll p̊a
alkohollagarna.

§8. FnollK

Johan berättade att FnollK:s aspmail kommit ut, punkt.

§9. GU hyr ut lokal

GU måste ta kontakt med oss (Timo el. Henrik) innan de hyr ut lokalerna eftersom
vi st̊ar som ansvariga i kontraktet för hela lokalen. Henrik pratar med ÄG-styret.

§10. Bandartjobanget

Datum för sektionsaktiva-sitsen är preliminärt spikat till 19/11, lördag LV4.

§11. Info fr̊an stormötet

Jonatan berättade om lite saker som kommit upp p̊a stormötet. En arbetsgrupp (en
till ja) bildades som skall utreda möjligheterna att flytta valet av Styret, DP, F6
och FiF till ett tidigare sektionsmöte. Henrik ing̊ar s̊aklart i denna grupp ocks̊a och
leder arbetsgruppsligan, d̊a han är med i 4 stycken av 5 möjliga. För mer info läs
protokollet fr̊an stormötet som sitter uppe p̊a anslagstavlan.

§12. Mötets avslutande

Mötet tog, för en g̊angs skull, slut i god. Nästa möte 13 /10.
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Möte F-styret 2005-10-06

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Julien: Ansvarsgr., Organisationsgr.
Lollo: Invalsgr.
Timo: Ansvarsgr., Organisationsgr., Insyningsgr.,
Jonatan: Infogr., Beslutslista
Solmaz: Infogr.
Viktor:
Philip: Insyningsgr.
Henrik: Ansvarsgrupp, Infogrupp, Insyningsgrupp, Invalsgr.
Johan: Insyningsgrupp
Tjus: Infogr.
Stefan:

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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