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Inledning

F-sektionen har under verksamhets̊aret 2010/2011 verkat för sammanh̊allning mellan sina medlemmar
och tillvaratagit deras intressen i utbildningsfr̊agor och studiesociala fr̊agor. Detta har åstadkommits
genom att sektionen bland annat:

• bedrivit utbildningsbevakning

• organiserat arbetsmiljökontakter

• arrangerat diverse festligheter och idrottsevenemang

• arrangerat en mottagning för de nya medlemmarna

• tillhandah̊allit en sektionslokal med välutrustat kök, grönskande växtlighet, diverse underh̊allande
spel och prisvärda varuautomater åt medlemmarna

• givit ut en medlemstidning

• tillhandah̊allit en minibuss för medlemmarna att hyra

Styrelsen

Styrelsen (nedan kallad F-styret) bestod under hösten 2010 av:

• Kristina Berndtsson, ordförande

• Lars Lundberg, vice ordförande

• Soheil Bashirinia, kassör

• Simon Sigurdhsson, sekreterare

• Marcus Johansson, ledamot

• Helena Jakobsson Larsson, ordförande SNFTM

• Jonas Landberg, sexmästare F6

• Marcus Birgersson, överste DP

• Louise Kempe, ordförande FnollK

• Jonas Flygare, ordförande Focumateriet

• Karin Skoglund Keiding, ordförande FARM

Vid årskiftet bytte SNFTM , FnollK och FARM sina respektive ordförande till Viktor Nilsson, Daniel
Andrén repektive Daniel Pettersson. Övriga ledamöter förblev desamma.
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N̊agra viktiga beslut och händelser

Nedan följer n̊agra särskilt viktiga punkter ur sektionens och F-styret verksamhet.

Möten

F-styret har under året h̊allit styretmöten varje vecka under läsperioderna, arrangerat fyra sektionsmöten
och tre stormöten. F-styret har även deltagit i k̊arledningsutskottet, sociala utskottet, nöjeslivsutskottet
och arbetsmiljör̊adet p̊a Chalmers studentk̊ar. Dessutom har F-styret deltagit i programr̊ad för Teknisk
fysik och Teknisk matematik samt i utbildningsomr̊adesr̊adet för fysik, matematik och kemi.

Insyning

Sektionsmötet i LP1 beslutade att ålägga F-styret att söka permanent serveringstillst̊and för Focus om
alla berörda parter g̊ar med p̊a detta. Tyvärr har fr̊agan stannat vid detta eftersom SG Fysik vid Göta
studentk̊ar, som representerar de Fysikstudenter p̊a GU som har Hilbertrummet som lokal, har ställt sig
negativa till förslaget.

SNFm

Studiebevakningen p̊a masterprogrammen har hittills inte tagits hand om av SNFTM . För att göra
detta möjligt startades en undergrupp till SNFTM, SNFm, med ansvar för just studiebevakningen p̊a de
masterprogram som är knutna till F-sektionen.

Ny sektionsbil

Under året visade det sig att sektionens bil Britney, en Toyota Hiace, hade slitits s̊a pass mycket av sek-
tionens medlemmar att hon inte längre var p̊alitlig. Britney s̊aldes därför och en ersättare införskaffades.
Denna ersättare, en Opel Vivaro, kallas Tv̊aan enligt beslut p̊a sektionsmötet LP4. (Inte för att den är
bil nummer tv̊a eller n̊agot s̊adant. Kontakta bilnisse vid fr̊agor.)

Informations-TV

Sektionsmötet i LP3 beslutade att införskaffa en informations-TV till Focus.

Flipperförbud p̊a lunch

D̊a m̊anga stördes av ljuden fr̊an flipperspelen i Focus under lunchtid införde F-styret ett förbud mot att
spela flipper just under lunchtid.

Ny programansvarig för Teknisk fysik

Vid årskiftet slutade Martin Cederwall som programansvarig för Teknisk fysik. Under hösten p̊agick
därför arbetet med att hitta en ny programansvarig. F-styret var delaktiga i detta arbete och posten
övertogs av Jana Madjarova.

Grafisk profil

För att ge sektionens olika kommitteer och funktionärer ett gemensamt ansikte ut̊at införde F-syret en
grafisk profil. Detta var ett led i att förbereda sektionen för ett eventuellt avskaffande av k̊arobligatoriet.
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Naturvetarg̊arden

Under v̊aren p̊agick ett projekt fr̊an Chalmers för att undersöka hur byggnader och utemiljöer runt
biblioteket och kemi-, fysik- och mattehusen skulle kunna förbättras. I studentreferensgruppen i detta
projekt ingick representanter för F-styret.

Ökat samarbete med SG-fysik

Under året hade F-styret flera möten med styrelsen för SG-fysik, dels med anledning av serveringstill-
st̊andsfr̊agan men ocks̊a för att undersöka hur F-sektionen samarbete med SG-fysik skulle kunna utökas.
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