
Möte F-styret 2006-01-19

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2006-01-19

Tid: Torsdag 2006-01-19

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer
Kassör: Timo Niiniskorpi
Sekreterare: Jonatan Rapp
F6-ordförande: Philip Krantz
DP-överste: Henrik Hansson (Kom till §8)
NollK-ordförande: Per Löfqvist
SNF-ordförande: Martin Nyman
Focumateriordf: Mattias Tjus

§1. Mötets öppnande

Terminens första styretmöte öppnades under ganska stillsamma former.

§2. Runda Bordet

Lollo berättade att terminens tv̊a sektionsmöten kommer att h̊allas i FB d̊a GD
redan är bokad. P̊a måndag är det stormöte. Lollos enda d̊aliga nyhet var att Marina
är sjuk. Vi ber en stilla bön för Marinas hälsa. Tjus lovade att T2 kommer att vara
borttaget ur styretrummet senast idag. Timo har letat efter gamla föreningar som
inte har godkända revisionsberättelser och han hittade ett antal. Han har tänkt att
upprätta en lista över alla gamlingar som INTE f̊ar ta examen innan de lämnat in
sina ekonomiska redogörelser. Per berättade att v̊ar trevliga sittning g̊ar av stapeln
p̊a lördag. Lollo, Timo och Julien skall komma hit 14.00 för att hjälpa till innan. Alla
som kan f̊ar hjälpa till och städa efter̊at. FnollK och Foc vill ha varsinn nyckel till
städskrubben. NollK vill köpa vin av styret vilket godkändes enhälligt av styret.

§3. Uppföljning förra mötet

Vi verkar inte vara ytterst ansvariga för mastersstudenternas nollning men Circ vill
iallafall att vi hittar p̊a n̊agot sektionsspecifikt även för dessa.
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§4. Vem tar ansvar för vad?

Revisionsberättelser - Timo
Webportal - Jonatan
Styrethemsida - Tjus
Förr̊ad - (Henrik) inom parantes d̊a han ej själv närvarade vid denna tidpunkt
Sektionsavgift - Timo
Verksamhetsberättelser - Nyman
Sektionsutvärdering - Nyman (och en liten del av Julien)

Styret beslutade enhälligt att detta är den ansvarsfördelning som kommer att gälla
tills vidare.

§5. Internationella studenter

Lollo delade ut papper men just nu s̊a vet vi inte s̊a värst mycket om detta. Diskussion
kommer att ske p̊a lördag och ev. tisdag.

§6. CHS jämställdhetspolicy

Johan h̊aller p̊a att uppdatera denna och vi skall läsa igenom och komma med åsikter.

§7. Fyllnadsval av ledamot i Styret

Vi behöver fyllnadsvälja en ledamot p̊a ett halv̊ar. D̊a detta är en gansla kort tidspe-
riod s̊a vill vi helst ha n̊agon som har erfarenhet av styrelsearbete. Vi skall ligga p̊a
alla gamlingar och se ifall de vill göra ett halv̊arsinhopp. Senast till mötet LV3 vill
vi ha en kandidat.

§8. Info fr̊an Philip

Philip berättade när F6 har nästa gasque och lite annat roligt som sekreteraren
missade d̊a han var upptagen med att plocka fram efterrätten.

§9. Cremona

Tydligen har Cremona som policy att bara köpa in s̊apass mycket böcker till varje kurs
s̊a att 70 procent av studenterna kan köpa ett ex. Tydligen är denna inköpsstrategi
motiverad av statistik som säger att endast 70 procent av alla inskrivna p̊a en kurs
köper litteraturen. Baksidan är att det händer ganska ofta att böckerna tar slut innan
alla köpt.

§10. Nollningsutvärdering

Lollo har sammanställt den utvärdering som alltid görs där samarbetet mellan föreningarna
under nollningen utvärderas.

§11. Sovit i Föreningsrummen

Än en g̊ang s̊a har Pläden (Anders Billander) sovit o DP-rummet. Styret beslutade
därför enhälligt om att dra in hans kortaccess till sektionslokalerna under 4 veckor
fr.o.m. måndag LV2. Eftersom det är andra g̊angen detta sker s̊a kommer han även
att f̊a ha ett personligt möte med Seija s̊a att hon kan förklara för honom vad som
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kommer hända med v̊ara lokaler ifall folk sover här. Nämligen att vi kommer att bli
av med dem.

§12. Mötets avslutande

Nu va de slut. Nästa ordinarie möte blir den 26 januari.

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Julien: Aspning, Ny ledamot
Lollo: Skyddsombudsfolder
Timo: Revisionsberättelser, Ekonomisk upprens., F-bal
Jonatan: Beslutslista, Webportal
Solmaz:
Martin: Verksamhetsberättelser, Utvärdering
Philip: 50-̊arskalas
Henrik: Förr̊adet
Per: 50-̊arskalas
Tjus: Styrethemsida
Marina: Sängliggande

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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