
F-styret
Preliminär verksamhetsplan

Fysikteknologsektionen, Chalmers Tekniska Högskola

Fysikteknologsektionen

Preliminär verksamhetsplan för F-styret
2014/2015

F-styret skall under verksamhetsåret 2014/2015,
utöver sina ordinarie åligganden,

genomföra följande:

Si�ror inom parentes anger vilket mål i Mål- och visionsdokumentet som verksamhetsplanspunkten

jobbar mot.

• Göra en översyn av stadgar, reglemente, övriga styrdokument, arbetsordningar samt
policys.
Genom att se över de dokument sektionens arbete baseras på kan det både förenklas och förtydligas
jämtemot aktiva och övriga medlemmar vad som sker på sektionen och hur vårt arbete bör bedrivas.
(2,8)

Verka för bästa tänkbara utbildningskvalité och för att teknologer
har en god kontakt med näringslivet under och efter avslutade
studier

• Verka för att förstärka och utveckla hur sektionen driver arbetsmarknadsfrågor, genom
att ta upp dessa i större utsträckning hos PA, institutionsråd, programråd etc.
Styrelsen ska verka för att högre instanser ska känna till FARM och FARM:s verksamhet och
öppna en kanal däremellan så att ett enhetligt samarbete och en tydlig kommunikation kring
arbetsmarknadsfrågor kan upprättas.

Främja ett rikt studentliv

• Utveckla och utöka vår mastersmottagning och master/alumniverksamhet.

• Arbeta vidare med invalsprocesserna.
Se över valberedningens struktur och arbetsuppgifter.(6,7)

• Utveckla informationsarbetet
Börja dokumentera och redovisa vad som sker på sektionen. Arbeta för att synliggöra en större del
av sektionens verksamhet. Göra det dagliga arbetet mer genomskinligt. (4,5,7,8,10)

• Rusta upp och vårda sektionslokalen
Föra en dialog med akademiska hus om vad de kan hjälpa till med samt med egna resurser rusta
upp resterande delar. (7)

• Delta och ha en ledande roll i det nationella sammarbetet SaFt, sammarbetande fy-
sikteknologer.
Delta på de trä�ar som arrangeras samt utvärdera och ta tillbaka idéer som kan gynna sektionen.
(5)
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Skapa utrymme för personlig utveckling genom engagemang i sek-
tionens verksamhet

• Möjliggöra för engagemang på �er nivåer än i dagsläget
Skapa en struktur för att driva småprojekt med kortare tidsspann än ett år. (2,8)

Representera och stödja sektionens medlemmar

• Synliggöra och utveckla Studerandeombudsmannens (SAMO) arbetsroll på sektionen.
Se över vem som är styrets SAMO samt ge bättre möjligheter för de oberoende SAMO:s att synas
och arbeta. (1,11)

• Se över hur stora beslut på sektionen fattas.
Jobba för att viktiga beslut grundas hos sektionens medlemmar och öka möjligheterna till påverkan
under beslutsprocesserna. (1,11)

• Synliggöra det påverkansarbete sektionen driver mot kåren och högskolan.
Dokumentera och synliggör de kontakter vi tar och syns mer tillsammans med både kår- och
högskolerepresentanter.(1,11)
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