
Möte F-styret 2005-10-27

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-10-27

Tid: Torsdag 2005-10-27

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
SNF-ordförande: Viktor Griph
Farmordförande: Stefan Svahn
Focumateriordf: Mattias Tjus

§1. Mötets öppnande

Tyst i klassen

§2. Förändring av styretmöten

Julien presenterade ett förslag som gick ut p̊a att hela styret träffas varje vecka,
kärnstyret varje vecka, samt ett öppet diskussionsmöte varje vecka där vissa punkter
diskuteras lite utförligare. Inför utsikten att ha upp till tre styrelsemöten i veckan s̊a
fick n̊agra medlemmar ett lätt pl̊agat ansiktsuttryck. Diskussion följde och styrelsen
beslutade enhälligt att alla styrelsemöten tills vidare är stora möten, d.v.s. inga fler
möten med enbart kärnstyret. Om n̊agra veckor kommer detta att diskuteras igen.
Diskussionsmöten kommer att kunna h̊allas p̊a onsdagar. Alla styretmedlemmar har
rätt att efterfr̊aga ett dylikt möte och närvaro p̊a dessa möten är frivillig.

§3. Uppföljning LP1

En del punkter som beslutades om förra perioden behöver en ansvarig.

• Sektionslokalernas försäkring ses över av Henrik s̊a vi vet vad vi betalar för.
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• Jonatan köper in en kalender för att användas som förteckning över föreningarnas
arrangemang.

• Julien ans̊ag att vi borde leta rätt p̊a Kleinflaskan som är ett vandringspris i
Blodgivartävlingen. Tv̊a sekunder senare upptäckte han den själv i hyllan.

• Solmaz säger till s̊angförmännen att deras hemsida behöver uppdateras.

• Viktor tar ansvar för att VBL:s grejer i sk̊apet g̊as igenom.

§4. Teambuilding

Mer teambuilding åt folket nu! Eller iallafall styret. Julien och Tjus plockar ihop ett
förslag till vad vi skall göra.

§5. Bandartjobang

Fortfarande bokat till 19/11. Julien och Henrik är ansvariga och hela styret arrar
som vanligt.

§6. Gemensam Disciplinstadga

P̊a SU mötena har det diskuterats ett införande av en gemensam disciplinstadga
för alla sektioner. Lollo mailar ut info till styret och detta tas sedan upp p̊a nästa
styretmöte samt p̊a nästa veckas diskussionsmöte.

§7. Tidigare inval av styret

Det har tillsatts en arbetsgrupp som skall utreda fördelarna av en flytt av inval av F6,
DP, Styret och Fif till ett tidigare sektionsmöte. Styret skall ta ställning till huruvida
vi vill att styret väljs in tidigare. Fr̊agan tas upp p̊a diskussionsmötet.

§8. Fysikbiblioteket

Snf skall kolla upp hur det förh̊aller sig med v̊ar access till biblioteket.

§9. Lars Brink

Sektionens inspektor skulle vilja luncha med oss. Jonatan kollar med Brink och Styret
vilket datum som passar.

§10. Maillistor

Infogruppen jobbar p̊a förslag

§11. ÄG

Timo har skrivit ett preliminärt avtal för ÄG-fysik där de tar ansvar för sin uthyrning
samt sina festarrangemang s̊a inte vi f̊ar problem ifall det händer n̊agot. Avtalet skall
diskuteras p̊a onsdag.

§12. Faktum

Det finns ingen lag som hindrar oss som ideel förening att skänka pengar till Faktum,
men det st̊ar heller inget i v̊ara stadgar eller reglementet om att vi skall lägga pengar
p̊a dylika saker. Förhoppningsvis kommer motionen att kunna beslutas om p̊a nästa
sektionsmöte.
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§13. Ettornas fototavla

Ingen visste riktigt ifall det var sektionsfotografen eller FnollK som hade ansvar för
detta. Henrik undersöker vidare.

§14. Mötets avslutande

Mötet tog slut och grattis Solmaz 25 år. Nästa möte 3/11.

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

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

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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