
Möte F-styret 2005-10-13

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-10-13

Tid: Torsdag 2005-10-13

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer
Kassör: Timo Niiniskorpi (fr.o.m. §2)
Sekreterare: Jonatan Rapp
Ledamot: Solmaz Malek(fr.o.m. §2)

§1. Mötets öppnande

Alla närvarande verkade vara lite lätt medtagna av skolarbete o.d. men i övrigt var
humöret p̊a topp när Julien förklarade mötet öppnat.

§2. KU

P̊a senaste KU-mötet hade ett antal olika fr̊agor diskuterats. Bl.a. har skolan nyligen
slutfört och publicerat en enkät om sexuella trakasserier o.d. bland anställda p̊a chal-
mers. En annan diskussion rörde även vid fr̊agan om Lindholmens framtid. Använd
länkarna för att läsa artiklarna.
http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=5600
http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=5593

§3. Spexets Bankkonto

Timo har f̊att en förfr̊agan fr̊an F-spexet om att öppna ett bankkonto för deras
räkning under F-sektionen. Anledingen till detta var tydligen att det blir billigare än
ifall spexet öppnar ett p̊a egen hand. D̊a spexet är en medlemsförening och enligt
stadgarna skall ha en frist̊aende ekonomi s̊a borde spexet ordna detta själva.

§4. Skyddsombudens utbildning

Lollo och Niklas var p̊a utbildning. Det kom bl.a. upp att det finns en utrymmnings-
plan för fysik, men hur den ser ut vet antagligen inga F:are om. Lollo och Niklas
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kommer att sätta ihop en infofolder för att sprida denna kunskap. Brandövning har
nämnts men är inte aktuell inom en närst̊aende framtid. Foldern kommer även att
inneh̊alla information riktad till folk som p.g.a. funktionshinder eller dylikt, behöver
hjälp med t.ex. föreläsningsanteckningar. Skolan har nämligen tv̊a heltidsanställda
som sysslar med att se till att alla människor, oavsett handikapp, f̊ar den hjälp de
behöver för att klara sina studier.

§5. Mötets avslutande

Detta relativt korta möte avslutades. Inget möte kommer att äga rum nästa vecka i
tentaveckan. Julien informerar alla om detta.

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Julien:
Lollo:
Timo:
Jonatan:
Solmaz:
Viktor:
Philip:
Henrik:
Johan:
Tjus:
Stefan:

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare

Sida 2 av 2


