
Möte F-styret 2006-04-27

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2006-04-27

Tid: Torsdag 2006-04-27

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer
Kassör: Timo Niiniskorpi
Sekreterare: Jonatan Rapp
F6-ordförande: Philip Krantz
DP-överste: Henrik Hansson
SNF-ordförande: Martin Nyman
Farmordförande: Marina Ohlsson
Focumateriordf: Mattias Tjus

§1. Mötets öppnande
Självförklarande punkt

§2. Runda Bordet

• DP fixar gardiner samt en findup p̊a fredag.

• Jonatan bad n̊agon handla till omsitsen. Henrik, och Tjus anmälde sig “frivil-
ligt”.

• Marina berättade att det h̊alls lunchföredrag imorgon samt nästa vecka. Nästa
vecka kommer det även att h̊allas en intresseväckande föreläsning.

• Enligt Tjus s̊a gnäller Husansvarig p̊a K̊aren om gratisflippren.

• Nyman tycker att SNF har grymma aspar. Han skall även fixa sammanställningen
av utvärderingen.

• Philip sa att CM i gasque gick bra och att F6 har finfina aspar.
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• Timo berättade att vi numer skall sätta in pengar p̊a banken via servicebox för
att slippa avgifter.

• Julien infade oss om att styrettelefonen inte längre är gratis utan att vi f̊att v̊ar
första räkning till den.

§3. Info fr̊an UO ang. MC2
UO undrar hur vi skall integrera MC2 i grundutbildningen.

§4. Info ang Chalmfast. och ÄG
Chalmers vill lägga ner Soliden (Beslutet har tagits redan) och en del labblokaler
måste flyttas till Signes. Dessutom vill de att resten av Signes skall göras om till
kontor för doktorander och forskare. De måste ha minst 20 m

2 men gärna allt. Vi,
ÄG och Cederwall vill ha kvar de resterande 60 m

2.

§5. Motioner

§5a. Ny fana
Johan Axelsson yrkade p̊a att en ny fana skall införskaffas. Styret vill ha ett mer
konkret förslag vad gäller kostnad, utformning, m.m. och yrkar p̊a bordläggning
av motionen.

§5b. Spidera
En del saker i reglementet behöver tydliggöras iochmed skapandet av Webpor-
talen. Motionen reflekterar denna ansvarsförändring för Spidera. Styret yrkar
p̊a bifall.

§5c. F6 sexkreterare
F6 nominerade sexkreterare yrkar p̊a att ansvaret för F6 verksamhetsberättelse
skall ligga hos sexkreteraren. Styret yrkar p̊a avslag.

§5d. FARM:s tillg̊ang till maillistor
Styret yrkar p̊a bifall med tillägget att FARM skall agera mellanhand mellan
teknologer och företag, d.v.s. att inga företag f̊ar direkt access till listorna.

§5e. Kaffebest
Styret yrkar p̊a avslag för denna motion, men sätter istället ihop en proposition
om att ansvaret för kaffe och te i Focus skall ligga hos Foc.

§5f. Spr̊akbruk ang. p̊a/i Focus
Styret yrkar p̊a bifall.

§5g. FnollK:s djungeldjur
Henrik yrkar p̊a att FnollK alltid måste ha minst ett djungeldjur i sin logga.
Styret yrkar p̊a avslag för denna motion.

§5h. Phaddergruppsnamn
Henrik yrkar p̊a att phaddergruppsnamn endast f̊ar best̊a av siffror. Styret yrkar
p̊a avslag för även denna motion.
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§5i. Bilnyckelsansvar
Motionen syftar endast till att ta bort överfödiga punkter i reglementet. Styret
yrkar p̊a bifall.

§5j. Städdag
Styret skulle gärna se detta som en proposition istället.

§6. Dagordning sektionsmöte
Inget konstigt.

§7. Diskussion av fr̊agor p̊a sektionsmötet
Julien vill ha mandat av Styret för att underkänna fr̊agor (till sökande av sektions-
poster) han anser vara irreleventa. Styret tyckte det lät rimligt.

§8. Mötets avslutande

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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