
Möte F-styret 2006-05-04

F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2006-05-04

Tid: Torsdag 2006-05-04

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Julien Aubert
Vice ordförande: Louise Geijer
Kassör: Timo Niiniskorpi
Sekreterare: Jonatan Rapp
F6-ordförande: Philip Krantz
DP-överste: Henrik Hansson
NollK-ordförande: Per Löfqvist
SNF-ordförande: Martin Nyman
Farmordförande: Marina Ohlsson
Focumateriordf: Mattias Tjus
Snart F6-ordf.: Pontus Ekh
Snart DP-överste: Erik Zakrisson

§1. Mötets öppnande

§2. Runda Bordet

• Marina berättade om studiebesöket som gick av stapeln ig̊ar och att SKF kom-
mer hit nästa vecka.

• Henrik sade att DP kommer ha överlämning nästa vecka. Rustningen kommer
gamla DP att ta hand om innan sommaren.

• Nyman berättade att det är BSD idag.

• Philip informerade om att F6 har överlämning nu i dagarna.
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• Per undrade hur det g̊ar med diskussionen kring införandet av mentorer för
nollorna.

§3. Överlämning

Alla i styret skall sammanställa vad de skall skriva överlämning om och skicka till
Julien senast måndag.

§4. Överlämningsdag

Julien spikar snart en dag för överlämningen och bad alla vara observanta p̊a mailen.

§5. Jämställdhetsutbildningen

Inte mycket sades här.

§6. Återst̊aende ansvar

Beslutslistan skall sammanställas av Jonatan. Lollo skall göra en infofolder. Nyman
skall sammanställa utvärderingen. Fr̊agan om sommarstädning skall avgöras.

§7. Access till skyddsrummet

Henrik och Jonatan skall kolla vilka som har tillg̊ang till skyddsrummet. Senast
måndag skall spexets sprit vara borta.

§8. Nätmästare

Christian von Schultz godkändes av Styret som nätmästare i Spidera.

§9. Stötande mail till DP och F6

N̊agon stal Klintons mailidentitet och skickade stötande mail till F6 och DP. Utred-
ning p̊ag̊ar.

§10. Verksamhetsplan för nästa styre

Följande punkter kom som förslag till saker som nästa styre kan arbeta med.

• En ny enkät med fr̊agor fr̊an och om föreningarna.

• Avtal med föreningarna ang. skyddsrummet.

• Mentorer samt Alumni.

• Ledamotsarbete.

• Revisionsberättelser.

• Masterprogram

• Städdag

• Utformning av Webportal.

• 50-̊arskalas (30 sept).

• Talman till sektionsmöten.

• Bolognaprocessen kan leda till en uppdelning av sektionen.
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• Nedläggning av Soliden.

• Ett nytt Gymniasium kommer byggas intill chalmers.

§11. Beslut

Styret beslutade att ta 1000 kronor fr̊an posten teambuilding till omsitsen.

§12. Mötets avslutande

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare
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