
Möte F-styret 2005-12-01

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2005-12-01

Tid: Torsdag 2005-12-01

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer
Kassör: Timo Niiniskorpi
Sekreterare: Jonatan Rapp
F6-ordförande: Philip Krantz
DP-överste: Henrik Hansson (Lite sen)
NollK-ordförande: Johan Johansson
SNF-ordförande: Viktor Griph
Farmordförande: Stefan Svahn
Focumateriordf: Mattias Tjus
Blivande NollK-ordf: Per

§1. Mötets öppnande

Denna punkt avklarades galant.

§2. Programr̊adet

Ett programr̊adsmöte har g̊att av stapeln. Ettornas analystenta var tämligen sv̊ar,
vilket även Bernard själv verkar anse. Ifall man har synpunkter p̊a kandidatexamens-
arbetet s̊a skall dessa vara Cederwall tillhanda senast 12 december. Skall det t.ex. vara
p̊a engelska eller svenska? Skall betygen vara 3-5 eller bara godkänt/icke godkänt?

§3. Runda Bordet

FARM p̊aminner oss om att det är lunchföredrag p̊a tisdag. Baguette. DP skall snart
rusta s̊a synpunkter p̊a vad som borde göras tages emot tacksamt. SNF jobbar p̊a
att hitta en Vice Ordf. och en KuF-anvarig. F6 har jobbat aph̊art med gasque.

§4. Julmiddag

DP vill ha middagen den 17:e och en anmälningslista. Det beslutades att vi har
middagen den 14:e.

Sida 1 av 2
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§5. Julkort

Johan hugger tag i Röding och ordnar s̊a vi fotograferas måndag lunch.

§6. Mastersstudenter

Dessa skall integreras i v̊ar mottagning. Julien skall diskutera med Tengelin s̊a vi f̊ar
lite mer kött p̊a benen för en diskussion.

§7. Spexstadgar

Spexets stagar har ändrats en smula och de godkändes enhälligt av styret.

§8. Tillämpad Mekanik

Det verkar som att F:are i-och-med omläggningen av kurser p.g.a. Bologna inte längre
är behöriga att läsa Mastersprogrammet Tillämpad Mekanik p̊a Maskin. Saken skall
diskuteras vidare.

§9. Saker att göra nästa termin

Philip och eventuellt Per vill ansvara för 50-̊arskalaset. Tjus och Lollo vill jobba med
Styrets hemsida. Jonatan vill ordna en ny Fysikportal. Eventuellt kunde Viktor tänka
sig att jobba med portalen i egenskap av Spideramedlemm.

§10. Mötets avslutande

Slut.

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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