Protokoll styrelsemöte
Idéläran
090202 12:00
Närvarande:

Funktion

Namn

Email

Sekreterare

Torbjörn Wästerlid

wasterlistudent. halmers.se

Ledamot

Alvar Palm

a_palmhotmail. om

Ledamot

Jon-Henrik Svonni

jonhenristudent. halmers.se

Kassör

Tobias Svensson

dj.bissegmail. om

Ordförande

Eri

erlandssstudent. halmers.se

Ledamot

Erik Fagerberg
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Erlandsson

erik.fagerberggmail. om

Preliminärer

• Mötets öppnande
Ordförande Eri

Erlandsson förklarar mötet öppnat 12:15.

• Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

• Val av justeringsman
Jon-Henrik Svonni o h Tobias Svensson väljs till justeringsmän.

• Adjungeringar
Inga
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Styrelsens arbete

• Maillistor/domän
CFS är numera stolta användare av domännamnet
med tillhörande mailadresser. Eri

fs. hs. halmers.se

har skapat många nya sådana, bland

annat en för aspning, anmälan till CM, styrelsen o h medlemmar. Han
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frågar övriga styrelsemedlemmar om de har någon adress att tillföra,
men det är det ingen som har. Vidare diskuterade vi aspning o h vilken
hemsideadress vi ska använda i framtiden. Beslutet blir att använda
oss av hs. halmers.se snarare än sverok.net eftersom halmersadressen
betonar att vi faktiskt är till för emil o h emilia. Hemsidan ska få sig
en liten upprustning, bland annat tävlingsavdelningen, dessutom ska
lite er bilder upp.

3 Chalmersmästerskapen i ipper
FOC har sålt Twilight Zone med omedelbar eekt o h spelet är därmed inte
längre aktuellt till CM. Kalle har meddelat att han är en my ket upptagen man förtillfället o h ej hinner iordningställa PR inför CM. Istället sätts
Torbjörn på uppdraget. Vi diskuterar vidare vilka typer av as her som ska
try kas. Vi beslutar oss för en mix av A3, A4 o h små skräpande A6. En banderoll vore även bra att ha, spe iellt eftersom vi kan tänkas ha användning
av en sådan även i framtiden. Tobias sätts som ansvarig på den fronten.
Banjo har hämtat en katalog med medaljer o h pokaler. Vi ögnar igenom
katalogen efter lämpliga objekt, men överlåter det avgörande beslutet till
Banjo. Eri kommer med de glada nyheterna att vi får låna elektros ipperspel till halmersmästerskapen. De behöver do k först iordningställas i
brukbart ski k.

4 Övriga frågor
•

•

Mikroarr

Erik orerar angående möjligheten att arrangera en småskalig gratistillställning på datas ipper.

I:s ipperspel

Eri har fått tag på I-sektionens ipperansvarig, Georgia. Hon ska kontakta adonbolagen med anledning om vår förfrågan att låna deras ipper till ipper CM.

5 Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas måndag 09/02/09.
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Mötets avslutande

Mötet avslutades 13:00.

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ordförande Eri

Erlandsson

Justeringsman Jon-Henrik Svonni

Justeringsman Tobias Svensson
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