
Möte F-styret 2005-11-10

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-11-10

Tid: Torsdag 2005-11-10

Plats: Styretrummet

Närvarande

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

§1. Mötets öppnande

Pizza+Glass=Glatt Styre. Julien öppnade mötet

§2. Runda Bordet

Svahn informerade oss om att FARM har ett lunchföredrag planerat i LV7 och und-
rade ifall n̊agon annan förening har n̊agot annat planerat som skulle kunna krocka
med detta. Ingen protesterade högljutt s̊a allt verkar ok. Lollo berättade att hon
jobbar intensivt med valberedningen just nu. Julien informerade oss att styrets hett
efterlängtade teambuilding är spikad till fredagen den 25:e. P̊a senaste KU presentera-
de Holger Broman, prefekt p̊a elektro, ett projekt vid namn SAR (Student-Anställda
Relationer) som syftar till att bättra p̊a relationen mellan oss studenter och alla an-
ställda, s̊asom föreläsare o.d., p̊a chalmers. Projektet har väldigt lösa gränser s̊a ifall
vi har n̊agot vi vill diskutera med honom som vi tror faller inom dessa gränser s̊a är
det bara att kontakta honom.
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§3. Diskussion av Regler

Ytterligare en diskussion av v̊ara tilltänkta förh̊allningsregler hölls. Vi bestämde att
vi skall ta ett slutgiltigt beslut i denna fr̊aga p̊a nästa styretmöte. D.v.s. vi skall
besluta om de regler som sedan Lollo presenterar p̊a SU som fysiks förslag till hur de
gemensamma disciplinstadgarna skall se ut.

§4. Byggnation i Signes

Ingen verkar veta varför byggjobbare börjat härja i Signes. Lollo mailar Kent s̊a vi
f̊ar veta vad som händer.

§5. Bandartjobang

Valberedningen och baln̊agontinget skall f̊a g̊a p̊a bandartjobanget, men inte Frek.
Temat är bandarer.

§6. Trasig dörr

Dörrstängningsmekanismen mellan toaletterna och korridoren som leder till föreningsrummen
är sönder och ingen verkar veta hur detta gick till. Alla kollar med sina resp. föreningar
ifall n̊agon annan vet.

§7. GP

Vi skulle vilja f̊a GP direkt in i Focus istället för till v̊ar brevl̊ada. Svahn sätter upp
en lapp p̊a brevl̊adan s̊a att brevbäraren f̊ar reda p̊a v̊ara önskemål.

§8. Kassask̊apet

Malins nyckel sitter fast i kassask̊apet. Foc skall titta p̊a det. Ifall de inte lyckas laga
det tills imorgon s̊a kontaktar vi en l̊assmed.

§9. SAAB

SAAB har bjudit in diverse teknologer men man är bara välkommen ifall man tar
reda p̊a n̊agot sorts lösenord p̊a deras hemsida. Svahn undrade ifall n̊agon knäckt
lösenordet s̊a de kan sätta upp det i Focus s̊a ingen behöver slösa tid p̊a o gräva p̊a
deras hemsida. Ingen visste n̊agot än.

§10. DLG

Den lilla gröna är klar och Timo och Philip kör ner till k̊arhuset och hämtar upp
v̊ara ex.

§11. Mötets avslutande

Nästa möte 17/11.
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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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