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Abstract

Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektio-
nens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra för vad
kommittén under året var ålagda att göra, vad den själva hade för avsikter
att göra, dess mål och visioner samt kommentarer om hur väl dessa åta-
ganden har utförts. Dokumentet är författat av Jakob Lindqvist, vice ord-
förande i FARM 130101-130630 och därefter ordförande i FARM 130701-
131231.
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1 Om FARM
FARM är Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp och dess
syfte är att främja kontakten mellan sektionen och näringslivet, och
därtill förbereda sektionens studenter på ett professionellt liv under
och efter studierna. Det åstadkoms genom att FARM sköter kom-
munikationen mellan sektionen och näringslivet, dels genom direkt
information men också genom att tillsammans med företag ordna oli-
ka evenemang med studenterna; såsom lunchföreläsningar, studiebe-
sök mm. Vidare åligger det FARM att genom sina företagskontakter
tjäna pengar åt sektionen. FARM som sådan är en kommitté under
sektionen och dess medlemmar väljs av sektionsmötet i enlighet med
sektionens stadgar. 2013 års FARM bestod av:

FARM vårterminen 2013

• Ordförande Elin Romare
• Kassör Katrin Ekström
• Vice ordförande Jakob Lindqvist
• Alumniansvarig Anton Öqvist
• Ledamot Erik Öskog
• Ledamot/representant FNollK Patrik Forsberg
• Ledamot Magnus Gyllenhammar

FARM hösterminen 2013

• Ordförande Jakob Lindqvist
• Kassör Linnea Andersson
• Vice ordförande/ledamot Rasmus Andersson
• Vice ordförande/ledamot Marina Yudanov
• Alumniansvarig Anton Öqvist
• Ledamot Erik Öskog
• Ledamot/representant FNollK Patrik Forsberg

1



2 FARM:s åligganden
Enligt sektionens stadgar (9.4.4) åligger det FARM att arbeta för:

• att arrangera studiebesök och branschkvällar.
• att under året anordna Fysikteknologsektionens Arbetsmarknadsdag.
• att hålla ordning på platsannonser och förslag till examensarbeten som
inkommer till sektionen och anslå dessa på anslagstavlan i Focus.

• att informera företag om programmen i Teknisk fysik samt Teknisk mate-
matik, och deras fördelar.

FARM har under 2013 uppfyllt alla dessa åtaganden då kommittén
vid ett flertal tillfällen anordnat studiebesök och branschkvällar, till
exempel har vi arrangerat två kärnkraftskvällar med företag ur den
branschen, ett flertal studiebesök i samband med vår nyuppstartade
F-Arbetsförmedling samt en längre resa till forskningsanläggningen
CERN. Vi har ordnat en en arbetsmarknadsdag, F-dagen. Vi har an-
nonserat examensarbeten utan ersättning och därtill marknadsfört
anställningar. I utförandet av ovanstående har vi fullföljt åliggandet
att informera näringslivet om F/TM-programmet och dess omedel-
bara fördelar.

3 Verksamhetsplan
Utöver FARM:s ganska svävande åligganden hade vi våra egna mål
med året, något vi formulerade som mål och visioner Målen var att
arrangera/åstadkomma:

• F-dagen
• CERN-resa eller annat studiebesök av samma kaliber
• Chalmeristmiddagen
• Stor närvaro under mottagning
• En aspning som innefattar värdskap under F-dagen
• Events: allt från lunchföreläsningar, casekvällar, kvällsevent

Målen har vi uppfyllt till stor del, några är konkreta arrangemang
som vi ordnat med framgång. Andra är av PR-karaktär; vi gjorde
oss synliga under mottagningen genom anordnandet av Chalmerist-
middagen för Nollan och alumner, deltagande på föreningskvällen
där vi ordnade en baguetteworkshop och informerade Nollan om
vårt arbete, en tävling för att öka trafiken på våra sociala medier
dessutom ordnade vi en mycket uppskattad brunch. Vad gäller asp-
ningen ordnade vi en sådan och innefattade värdskap under F-dagen
men tyvärr var det bara en av värdarna som sedan sökte (och blev
invald) till en post i FARM. Vi har också satt upp mer långsiktiga
visioner som vi just långsiktigt ska verka för:

• F-teknologer ska vara en självklarhet när företag vill rekrytera chalmerister
• Det ska vara ett söktryck på FARM:s poster.
• F-dagen ska bli en större mässa med 15-20 företag och ska vara lättsålt.
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• 2 ur FARM ska arbeta enbart med mässan
Visionerna är så formulerade att de knappast kan vara uppfyllda re-
dan. Klart är att vi efter bästa förmåga arbetat mot dem. F-dagen
har växt under vårt år, vi har under två inval fyllt samtliga poster ur
FARM. Dock har mycket lite hänt på fronten att få till stånd en egen
projektgrupp med ansvar för F-dagen. För att effektivisera arbetet
har vi drivit fram en reform om hur invalet till FARM skett och bytt
från kontinuitetsgrupper till att välja in en fullständig grupp á 7 le-
damöter som tillsammans sitter i kommittén ett helt kalenderår. Det
tror vi kommer underlätta arbetet, fördelningen av formellt ansvar
och kontinuiteten mellan olika år.

4 Arrangemang
Utöver de nästan rutinmässiga lunchföreläsningar och kvällsevent
har vi under åren haft en del större arrangemang som här kommer
beskrivas i detalj.

CERN-resa: I början av juni, efter tentorna, ordnade vi ett stu-
diebesök till Genéve och forskningsanläggningen CERN. Dryg 20
studenter åkte med buss ned till Schweiz, med var också några in-
ternationella studenter vilket var extra roligt. Vi tillbringade två
dagar på CERN där vi blev guidade runt på anläggningen. Inga ex-
periment gjordes under tiden vi var där vilket medförde att vi fick
tillgång till en mycket större del av anläggningen än vanligt. Vi hade
också ordnat så att en del av guidningen sköttes av en Chalmersstu-
dent tillika tidigare F-student. I utvärderingen som gjordes framkom
att den delen av besöket var mest upskattad. För övrigt tyckte de
flesta att besöket var för kort då vi bara fick två halvdagar på CERN,
som arrangörer höll vi med om det men kunde bara beklaga att vi
inte hade större kontroll över CERN:s planering. Överlag visar ut-
värderingar på att många var mycket nöjda med besöket, dessvärre
gick resan med en rejäl ekonomisk förlust som fick tas från FARM:s
överskott. Detta på grund av ett för lågt deltagande.

F-dagen: Det föll på oss att anordna F-sektionens årliga arbets-
marknadsmässa, F-dagen. Detta skedde den 5:e november och den
hölls i Canyon, med seminarier i Kollektorn. Vi hade väldigt stor-
slagna planer för den och lade ned en mycket stor del av vårt arbete
på att göra den så lyckad som möjligt. Resultatet blev något mellan-
ting mellan tidigare år och våra förväntningar; det kom ca dubbelt så
många företag som tidigare år, däribland prestigeföretag som Spotify
och Vattenfall. Mässan var också välbesökt av studenter i omgångar
även om det blev tomt i Canyon framåt eftermiddagen. På kvällen
hade vi en bankett, också den i Canyon. Den var mycket gemytlig
med god mat och vin, F6 hjälpte oss att servera, men vi kände att
den saknade en tydlig anknytning till själva mässan. Detta på grund
av det låga deltagande bland företagen. Med det sagt så visar ut-
värderingar att såväl studenter som företag var nöjda med mässan,

3



vilket såklart är huvudförutsättningen för att kunna växa även till
nästa år.

F-Arb: I samarbete med Peter Apell, prefekt på Institutionen för
teknisk fysik, startade vi på hösten ett projekt, nedan kallat F-Arb
(kort för F-Arbetsförmedling), i ett försök att på ett mer handfast
sätt locka ut studenterna i arbetslivet. Det gick ut på att företag
i närregionen fick komma till oss med projekt relevanta för F/TM-
studenter och vi förmedlade kontakten mellan intresserade studen-
ter. Kontakten var av den arten att vi, tillsammans med företaget,
ordnade studiebesök på företaget där de fick presentera sin generella
verksamhet och aktuellt projekt. Därefter släppte vi ansvaret och lät
teknologerna själva söka kontakt med företaget. F-Arb är ännu i sin
linda men vi fick inte riktigt ordning på det, inte på grund av före-
tagen utan snarare på grund av bristande intresse från studenterna.
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