
Möte F-styret 2006-01-26

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2006-01-26

Tid: Torsdag 2006-01-26

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer
Sekreterare: Jonatan Rapp
F6-ordförande: Philip Krantz (t.o.m. §4)
DP-överste: Henrik Hansson (lite sen)
NollK-ordförande: Per Löfqvist (fr.o.m. §3)
SNF-ordförande: Martin Nyman
Farmordförande: Marina Ohlsson
Focumateriordf: Mattias Tjus

§1. Mötets öppnande

§2. Bokföring

Styret godkände enhälligt Timos bokföring för sittingen med DP där kostnaden
bokfördes under posten “Sektionsaktiva sittningar”.

§3. 50-̊arskalas

Kalaset kommer att ligga i LP4, LV4. Sophie och Oskar (FnollK) och Linda (FiF,
F6) har plockats in i arbetsgruppen. Tanken är nu att ha tre dagar med aktiviteter.
En grillkväll i slottskogen, föreläsning av n̊agon gammal F:are och finsits sista dagen
är förslag p̊a aktiviteter.

§4. Runda Bordet

Lollo har varit p̊a stormöte och SU-möte. Marina berättar att FARM h̊aller p̊a och
planerar v̊aren just nu. De skall träffa K:s och M:s arbetsmarknadsgrupper. Julien har
pratat med Hannah Kensfors p̊a k̊aren ang̊aende masterstudenterna. Just nu ligger
detta ärendet p̊a VO:s bord. Ig̊ar var det även KU, men utan Julien.
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§5. Access till skrubben

Fr̊agan väcktes p̊a stormötet ang̊aende vilka som egentligen skall ha access till skrub-
ben. Efter diskussion s̊a kom styret fram till att det inte bör ske n̊agon förändring d̊a
de “incidenter” som vissa människor hänvisade till verkar ha hallucinerats fram.

§6. Bilnisse

Numera sitter det en lista p̊a dörren till telefonrummet. Där skall man skriva sitt
namn och telefonnummer när man har bilnyckeln. Detta s̊a att man skall kunna ta
reda p̊a var bilnyckeln är just nu.

§7. Kortaccess till nybyggda delen

Henrik pratar med seija om att F:are bör f̊a kortaccess till den nybyggda/nyrenoverade
delen av F-huset samt de nya datorsalar som ligger där.

§8. Skyddsrummet

Henrik blir ansvarig för skyddsrummet. Beslutet togs enhälligt av styret.

§9. Mötets avslutande

Inge mer. Nästa möte 2/2.

P̊ag̊aende ansvarsuppgifter

Julien:
Lollo:
Timo:
Jonatan:
Solmaz:
Martin:
Philip:
Henrik:
Per:
Tjus:
Marina:

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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