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F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

8 oktober 2009

Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Vice Ordförande Marie Doverbo

Kassör Frida Håkanson

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ledamot Anton Körkkö

Ordförande DP Jenny Andersson

Ordförande F6 Cecilia Hult

Ordförande FnollK Harald Freij

Ordförande SNF Edvin Linge

Ordförande Foc Mikael Andersson

Ordförande FARM Stefan Carlsson

�1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 11:58 av Pontus.

�2 Val av justerare

Harald väljs till justerare.

�3 Föregående mötesprotokoll

Torbjörn går igenom föregående protokoll. Besluten har till stor del genomförts,
men det är lite oklart vem som egentligen är ansvarig för nyhetsbrevet. Angående
teambuild på söndag vill Marie avsluta på en restaurang eller hemma hos någon.
Tio personer kommer att närvara. Samling i Focus 14:00. Dagen börjar med lite
prat, sedan ska det ätas och till slut kommer vi eventuellt ha lite kul.

�4 Rundabordet

• Kärnstyret: Har haft städdag och Pontus har varit på KU möte. Marie
har inte varit på SU möte, men hon har fått ett referat. Det handlar om
mastersstudenter, incidenthanteringspapper, jämlikhet och att utnyttja
akademihälsan.
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• SNF: Hade BSD förra torsdagen, 35 personer närvarade. Edvin var på
UU möte i tisdags.

• Foc: Har fyllt på sina automater.

• NollK: Planerar aspning och phaddertacken blir lördag LV2.

• DP: Har haft Dup och anordnat städning.

• F6: Har bestämt dagar för ET-rajen och ska söka om tillstånd till dessa.
De funderar på att bjuda in K och KF/KB. Cissi har varit på GasqueK
möte. Där sades att även små incidenter i Gasquen ska anmälas till vSO.

• FARM: Planerar aspning och har trä�at företag. De har diskuterat om-
ställning av samarbeten med de företag som hade tackat ja till F-expo och
har pratat med Peter Apell om marknadsföring av sektionen.

�5 Vaktbesök

I fredagskväll kom det in några människor i Focus som DP inte kände igen alls.
De frågar därför vilka dessa är, men personerna svarar inte på detta. Strax därpå
rusar ett par väktare in och frågar omedelbart om legitimation. Det visar sig att
en av dessa personer är minderårig, varpå väktarna pratar med DP och de två
okända personerna försvinner. DP agerade dock snabbt och riktigt och skickade
ett mail till SO och Hans Bäckberg om det inträ�ade samma kväll. Hittills har
vi inte hört något mer om incidenten.

Micke påpekar att det är bra att ha som praxis att om någon okänd kommer
in under ett arr fråga dessa om legg och kårlegg med ens.

Har ÄG-fysik också märkt av en ökad press? Styret ska prata med dem.

�6 Att krocka med Britney

En person i en sektionskommitté har skrapat Britney och en annan bil när
denne parkerade. Nu har de båda självriskerna kommit, på totalt cirka 4000kr,
och frågan är vem som ska betala dessa? Micke vill minnas att vid vissa tillfällen
har sektionen gått in med en del pengar, speciellt en gång då det rörde sig om
ett väldigt stort belopp. Andra möjliheter är att föreningen betalar? Eller att
privatpersonen står för allt själv. Personen själv låter hälsa att denne inte hade
kört bilen om denne vetat att denne själv skulle få betala självriskerna.

En lång diskussion följer. Det tas bland annat upp att föraren eller personen
som hämtat ut nycklarna alltid är ytterst ansvarig för bilen. Detta står även
tydligt i biluthyrningsavtalet, som dock inte alltid används. Sektionens pengar
ska gynna en så stor del av medlemmarna som möjligt och det känns därför fel
att betala P-böter, självrisker och annat. Däremot kan det vara aktuellt att låta
föreningen i fråga avgöra om och hur mycket man vill betala. Det ligger trots
allt i föreningarnas intresse att medlemmarna vill köra bilen. Om föreningen
väljar att betala hela eller delar av beloppet bör detta inte ligga dem till last i
revisionen.

För att förenkla byråkratin lite föreslås att medlemmarna i kommittéerna
ska få skriva på ett uthyrningsavtal som gäller ett år efter att de gått på. Detta
ska utredas. Till slut är mötet redo att gå till beslut.
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Beslut: Det åligger den enskilda personen att betala självrisken, men
föreningen/kommittén får, om den vill, ge ekonomiskt stöd.

�7 Utvärdering av styretarbetet

Bordläggs till teambuildingen på söndag.

�8 Hur ska vi nå verksamhetsmålen

Bordläggs till teambuildingen på söndag.

�9 Övrigt

• Nyhetsbrevet: SNF har redan planer på vad de vill ha med i nyhets-
brevet. Det är dock lite oklart vem som är ansvarig för brevet. Eftersom
det låter som en typisk sekreterargrej så görs Torbjörn ansvarig.

Beslut: Torbjörn ska ordna så att nyhetsbrevet skickas iväg, förslagsvis
måndag LV1.

• Om tentor blir rättade för sent: Prata med SNF.

• Ett litet kontor i bibblan: Rakt fram från entrén till biblioteket �nns
ett litet ku�skt kontor. Eftersom det börjar bli ont om plats i bibblan bör
det kollas om kontoret kan konverteras till studieplatser.

• Datorer: Det �nns för få datorer. Folk har stora problem att få tag på dem
och värre blir det antagligen nästa period när ettan läser programmering.
En styretmedlem har försökt få tag på datorer tre gånger denna vecka,
utan resultat. Tuss ska ta upp detta med programrådet.

• Matlab På vissa datorer �nns inte matlab! Om detta händer, släng iväg
ett mail till IT-service med datornamn och problem.
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�10 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2009�10�15.

�11 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 13:05.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Harald Freij
Justerare
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