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Motion om Djungelpatrullens namn

Henrik Helmius
Victor W̊ahlstrand Skärström

Ida Pettersson
Anna Petersson

Marcus Hilding Södergren
Jacob Lindbäck

Sebastian Lundquist
Fanny Apelgren

Pia Westerbergh
Björn Johansson

Motion om
Djungelpatrullens namn

Henrik Helmius
Victor Wåhlstrand Skärström

Ida Pettersson
Anna Petersson

Marcus Hilding Södergren
Jacob Lindbäck

Sebastian Lundquist
Fanny Apelgren
Pia Westerbergh
Björn Johansson

Bakgrund

Fysikteknologsektionens rustmästeri DP, Djungelpatrullen, har en framträdande roll p̊a sektionen, och
gör stort intryck b̊ade p̊a äldre sektionsmedlemmar och i synnerhet p̊a nollan. DP är sektionens PR-
förening och tar hand om sektionslokalen Focus. D̊a föreningen kan framst̊a som mycket h̊ardför och tuff,
önskar vi uppdatera det första intrycket med ett nytt inbjudande namn, nämligen Disneypatrullen, samt
nya iögonfallande tillägg till representationsplaggen. Vi anser att det är väldigt viktigt att i sitt uppdrag
som PR-förening för sektionen vara tillgängliga för alla åldrar, och att DP ska symbolisera det glädjerika
i att städa och underh̊alla sektionslokalen och dess medlemmar.

Yrkande

att Djungelpatrullen byter namn till Disneypatrullen

att Djungelpatrullens representiationsplagg skall bytas fr̊an sina nuvarande hattar till Musse-Pigg-öron.
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Sektionsstyrelsens yttrande ang̊aende
Motion om Djungelpatrullens namn

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsens yttrande ang̊aende
”Motion om Djungelpatrullens namn”

Bakgrund

Ett eventuellt namnbyte av Djungelpatrullen skulle med största sannolikhet ge kommittéen en mjuka-
re image i enighet med motionärernas avsikter. Sektionsstyrelsen ser dock ett flertal problem som ett
s̊adant byte skulle kunna medföra. För det första har namnet Djungelpatrullen en stark anknytning till
Dragos och sektionens historia, och ett byte skulle med stor sannolikhet leda till identitetskris för sek-
tionsmedlemmar i allmänhet och DPP i synnerhet. För det andra är diverse avtal och tillst̊and för året
redan tecknade i Djungelpatrullens namn, och en ändring skulle i dagsläget innebära merkostnader p̊a i
runda slängar 40 000 miljarder svenska kronor. Och det är mycket pengar! Sist men inte minst befarar
styret att en avsaknad av en Djungelpatrull skulle lämna det öppet för Singhpiraterna i focumateriet att
härja ohindrat p̊a sektionen, med ytterliggare förfall av sektionsmedlemmarna till följd. Disneyälskande
sektionsmedlemmar hänvisas tillsvidare till Elektro, där det torde finnas b̊ade Disneykaraktärer och
Musse-Pigg öron i överflöd.

Yrkande

att motionen avsl̊as i sin helhet.
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Sektionsstyrelsen
Proposition om räntefonder

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Fysikteknologsektionen
Proposition om räntefonder

Bakgrund

Enligt punkterna 18.2.1, 18.2.7 samt 18.3.7 i Fysikteknologsektionens reglemente skall sektionens medel
göras räntebärande genom placering i räntefonder. Syftet med detta är att se till att de pengar som
sektionen har utvecklas i en positiv riktning under l̊ag risk. I dagsläget är detta dock inget som uppfylls.
Räntan ligger p̊a minus vilket gör att räntefonderna inte genererar n̊agon större vinst samtidigt som
räntefonder inte längre är det minst riskfyllda alternativet.

Reglementet kräver s̊aledes i dagsläget att sektionen placerar sina pengar i relativt osäkra fonder
som ger en d̊alig avkastning. Det bör tillägas att sektionen i dagsläget inte har sina pengar placerade i
räntefonder utan i fonder som även inneh̊aller aktier. Sektionsstyrelsen ser ingen anledning att sektionen
av reglementet skall tvingas placera sina medel i en specifik typ av fond utan istället bör kunna välja
placeringar med l̊ag risk och bättre avkastning än i dagsläget.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

• att 18.2.1 Sektionens medel bör göras räntebärande genom placering i räntefond.

ändras till

18.2.1 Sektionens medel bör göras räntebärande genom placering i l̊agriskfonder.

• att 18.2.7 F-fondens medel skall göras räntebärande genom placering i räntefond.

ändras till

18.2.7 F-fondens medel skall göras räntebärande genom placering i l̊agriskfonder.

• att 18.3.7 Focus-fondens medel skall göras räntebärande genom placering i räntefond.

ändras till

18.3.7 Focus-fondens medel skall göras räntebärande genom placering i l̊agriskfonder.



F-styret
Verksamhetsplan

Fysikteknologsektionen, Chalmers Tekniska Högskola

Fysikteknologsektionen
Verksamhetsplan för F-styret

2015/2016

F-styret skall under verksamhetsåret 2015/2016,
utöver sina ordinarie åligganden,

genomföra följande:

Siffror inom parentes anger vilket mål i Mål- och visionsdokumentet som verksamhetsplanspunkten
jobbar mot.

• Uppstart av allumikontakt
Se över möjligheterna att starta upp en långsiktig allumnikontakt för att förenkla kontakten mellan
F-sektionen och arbetslivet.

• Se över sektionens IT-system
Se över hur hanteringen av sektionens IT-system kan förenklas och vilka tjänster som kan flyttas
ut från sektionens egna system. (2, 4)

• Se över skrivare i F-huset
Se över möjligheterna att få nya skrivare som uppfyller utskrivftskraven som flertalet kurser kräver.
Detta för att studenter ska slippa använda andra lokaler för att lyckas med stora utskrifter.

• Utveckling av Mastersbevakning
Genom att arbeta för att fler masterstudenter utnyttjar en större del av vårt sektionsliv så skapas en
starkare länk mellan åren såväl som över hela sektionen. På så vis gör vi även masterutbildningarna
kopplade till F-sektionen mer attraktiva och därmed ökar vårt rykte såväl som medlemsantal.

• Se över möjligheten att få mer lokaler
Utred möjligheterna och verka föra att få disponera en större sektionslokal, fler utrymmen för
engagerade samt mer lagerytrymme för sektionens inventarier.

• Utveckla ekonomistyrningen
Genom att undersöka möjligheterna att minska kontanthanteringen på sektionen kan man skapa
en säkrare miljö för sektionens aktiva, kassörerna i synnerhet. Undersöka möjligheten att förändra
redovisningsprogram för sektionen och kommittéerna, för att skapa enhetlighet med kåren och
de andra sektionerna samt för att göra det lättare för kassörerna att bokföra och göra det mer
användbart för dem i framtiden. (4, 7, 8)

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

Främja ett rikt studentliv

• Verka för en fortsatt hållbar användning av sektionens lokaler
Under verksamhetsåret 14/15 genomfördes ett arbete för att förändra rutiner och attityder kring
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Verksamhetsplan
DP 15/16

2015-09-29

Verksamhetsplan Djungelpatrullen 15/16

Djungelpatrullen ska under verksamhets̊aret 15/16 utöver sina
ordniarie åligganden genomföra följande:

Rusta upp samt underh̊alla sektionslokalen Focus

• Tillse att Focus-köket rustas upp bland annat genom byte av vitvaror.

• Undersöka möjligheten att skaffa nya bord och stolar till mittendelen.

• Sätta upp regler för hur matförvaringen ska ske p̊a Focus.

• Tillse att bokningssystemet för Focus förbättras.

• Fortsätta l̊ata Nollan hjälpa till med städningen för att förbättra deras städkunskaper, hyfs
och moral samt lära dem vikten av att städa undan efter sig p̊a Focus. Efter utförd städning
belönas Nollan med fika.

Främja ett rikt studentliv och god sammanh̊allning p̊a sektionen

• Arrangera DuP de flesta fredagar med tydliga och roliga teman som lockar s̊a stor m̊algrupp
som möjligt.

• L̊ata andra föreningar, som visar intresse, arrangera DuP för att l̊ata dem synas mer p̊a
sektionen samt minska v̊ar arbetsbelastning.

• Synas mer p̊a sociala medier s̊asom Facebook och Instagram.

• Arrangera pub under fyra pubrundor.

• Arrangera en aspning där aspirerande sektionsmedlemmar ska f̊a inblick i vad det innebär
att vara patrullman/-kvinna.

Rädda miljön

• Registrera Djungelpatrullen som föreningskund hos Pantamera s̊a att vi kan panta även
pantfria aluminiumburkar.
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Verksamhetsplan
F6 15/16

2015-09-30

Verksamhetsplan för F6 15/16
F6 skall under verksamhets̊aret 15/16,

utöver sina ordinarie åligganden,
genomföra följande

Främja ett rikt studentliv

• Göra det möjligt för F-teknologer att lära känna studenter fr̊an andra sektioner
Genom att arrangera gasquesittningar tillsammans med andra sexmästerier samt h̊alla ET-raj som
är öppna för alla studenter p̊a Chalmers f̊ar F-teknologer en möjlighet att träffa och lära känna
personer fr̊an andra sektioner.

• Anordna Fu6 fredag LV1

• Anordna varierade gasquesittningar
Vi vill bredda definitionen av vad en gasquesittning innebär genom att prova nya idéer.

• Ställa upp och representera F-sektionen i CM

• Arrangera Luciasittning den 12 november

• Bjuda sektionens medlemmar p̊a risgrynsgröt en lunch i LP2

• Hyra ut och v̊arda sektionens värmesk̊ap

• Hyra ut och v̊arda sektionens och F6s ljud- och ljusutrustning

Utveckla föreningen

• Effektivisera kontinuitetsarbetet
D̊a m̊anga av v̊ara arrangemang är återkommande (gasque & ET-raj) vill vi automatisera verksam-
heten s̊a mycket som möjligt.

• Skapa en stabil överlämning för efterträdare
Genom att dokumentera och utvärdera årets arrangemang förenklas överlämningen. Även föreg̊aende
punkt kommer att underlätta bytet.

• Främja samarrangemang med andra föreningar p̊a F-sektionen

• Göra F6s arbete och medlemmar synligare för sektionens medlemmar
Genom att gästa m̊anga sektionsarrangemang vill vi hjälpa till att minska bryggan mellan föreningsaktiva
och icke föreningsaktiva.



Verksamhetsplan
F6 15/16

2015-09-30

Skapa utrymme för personlig utveckling genom engagemang i
sektionens verksamhet

• Skapa genuint intresse för att puffa
Vi vill yrka för att puffning skall ske med ett genuint intresse för verksamheten. Puffar skall även
inte behöva känna sig som assistenter utan mer som delarrangörer. Som tack arrangerar vi s̊a klart
en aktivitet som alla kan uppskatta.

• Det skall finnas goda möjligheter att engagera sig p̊a sin egen niv̊a
Genom att f̊a möjlighet att puffa v̊ara arrangemang p̊a egna villkor ges alla sektionens medlemmar
en möjlighet att engagera sig.

• Anorda en aspning
Genom att arrangera en genomtänkt aspireringsperiod kan folk engagera sig i sektionens arbete,
träffa nya vänner och ha roligt samtidigt. P̊a s̊a sätt hoppas vi att aspiranterna ska intressera sig
till att söka F6. De ska ha god möjlighet att känna p̊a sexmästerilivet och vara väl förberedda för
ett eventuellt år i föreningen.



Verksamhetsplan Focumateriet 15/16 
 
 
 
Focumateriet planerar att under året fortsätta förse sektionen med billigt 
snask samt diverse paraphernalia. För att realisera detta har föreningen satt 
upp som mål att: 

● Hålla maskinerna i fungerande skick genom kontinuerlig översyn. 
● Utreda Focumatens och Rockolas framtid. 
● Arrangera ett Focumateriet Kör. 
● Arrangera en flipper dup tillsammans med Djungel Patrullen. 
● Utvärdera möjligheter och intresse för en flipper tur nering i LP2. 
● Arrangera på upp drag av sektionen en sektions aktiva bastu. 
● Arbeta för att minska kontanthanteringen i verksamheten genom 

utvecklingen av foc pay som kontant fritt betalnings system. 
● Utvärdera möjligheten att införskaffa ett till flipper spel 
● Arbeta för att för enkla under håll av flipper genom tex modularisering 
● Sprida FOCSNEWS till sektionstv:n 

 
Utöver denna verksamhet har föreningen även som mål att: 
 

● Sälja godis samt agera oberoende nyhet skälla under sektionsmöten. 
● Kontinuerligt se över flipper spelen och hålla dessa i ett respekt abelt 

skick. 
● Utreda möjligheten att utöka sortimentet med Focumateriet relaterade 

artiklar. 
● Utreda möjligheten att effektivisera det fortlöpande arbetet utan att 

inskränka på föreningens anda. 
● Arbeta för mer kackalorum 

 
V.E.S. 
Focumateriet 



Verksamhetsplan SNF 2015/16 
 
Under verksamhetsåret 2015/16 kommer SNF att fokusera på att utveckla följande områden, 
utöver den vanliga verksamheten. 
 
Utöka masterbevakningen 
Mastersenheten har startat och SNF ämnar att fortsätta utveckla denna del av vår verksamhet. 
Omstrukturera kommitéen 
En arbetsgrupp är tillsatt av sektionen för att göra om hur SNF väljs in. Vi skall stödja denna 
arbetsgrupp i största möjliga mån. 
Informera sektionen 
Med hjälp av en FAQsida på ftek.se skall alla sektionens medlemmar få svar på frågor om hur 
skolan fungerar, allt ifrån vad en utbildningssekreterare gör till kurskrav inför mastesprogram. 
Utvärdera 
Utvärdera kurser och kandidatutbildningen i sin helhet. 
Arrangera PuB 
Underlätta Djungelpatrullen genom att 17:23 på fredagar läsvecka 8 arrangera en pub, med 
studietema. 
Anordna BSDföreläsningar 
Med föreläsare från både matematik och fysik. 
Arrangera SNFest 
För att stärka utbytet mellan sektionerna i studiefrågor. 
 
 

 



REVISIONSBERÄTTELSE
2015-10-01

Djungelpatrullen 14/15

Revisionsberättelse Djungelpatrullen 14/15

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen för Djungelpatrullen 14/15. Det är ordförande
Felix Eriksson och kassör Julia Ravanis som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvalt-
ningen och för att bokföringslagen tillämpas vid uppförande av årsbokslut. Vårt ansvar är att
uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och kommitténs tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som kommittén gjort när den upprättat årsbokslutet samt att
utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund
för våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Kommittén har enligt vår be-
dömning inte handlat i strid med sektionens stadgar eller reglemente. Vi tillstyrker att sektions-
mötet fastställer redovisningen för kommittén och beviljar ordförande och kassör ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Göteborg, Torsdag den 1:a oktober 2015

Revisorerna genom

Marcus Birgersson
Revisor

Revisor
Marcus Birgersson
marbirg@student.chalmers.se

http://www.ftek.chalmers.se/main/revisor
revisor@ftek.chalmers.se

Revisorssuppleant
Eva Hegnar

hegnar@student.chalmers.se



Verksamhetsberättelse LP1-LP2
DP 14/15

2015-02-03

Verksamhetsberättelse 2014/2015

I framställningen av denna verksamhetsberättelse har verksamhetsplanen för året använts som
utg̊angspunkt. Övriga relevanta kommentarer om verksamheten är ocks̊a tillagda.

Upprustning och underh̊all av sektionslokalen
Under året har mycket underh̊all och förbättringar av sektionslokalen skett. Under Djung-
elpatrullens tillsyn har Focus väggar blivit omm̊alade och sofforna utbytta. Därefter har
Djungelpatrullen tillsett att väggar och soffor nyttjats i enlighet med patrullens lokalpolicy.
Dödstraff har införts för silvertejpsanvändande p̊a lokalens väggar.

Verktygsarsenalen har uttökats med flertalet välbehövliga verktyg, s̊asom metriska ring-
nycklar och skruvmejslar av god kvalitet. En dammsugare i industriutförande, kapabel att
suga upp vatten, har ocks̊a inhandlats och använts.

Diskmedelstypen i köket har bytts mot en effektivare variant, som klarar av att rengöra
bestick, tallrikar, glas och matlagningsutrustning.

Utöver detta har trasiga nödutg̊angsskyltar, eluttag, lampor och andra fasta installatio-
ner med bristande funktionalitet felanmälts till skolans lokalansvarige. Den sedan tidigare
lackade bardisken har ocks̊a oljats in.

DuPar
Djungelpatrullen har arrangerat ett trettiotal lyckade DuPar. Besökarna har stannat länge
och haft roligt. Ny möbleringsplan, roliga aktiviteter, superb mat och dryck samt trevligt
bemötande tros vara faktorer som ledde till detta.

Nollanstädning
Vi har infört fika p̊a torsdagar för de Nollan som städat under veckorna, där s̊a m̊anga
som möjligt av oss närvarade i syfte att lära känna d̊atidens Nollan. Det var mysigt och
uppskattat.

Pubrundor
Patrullen arrangerade fyra lyckade pubar under Chalmers pubrundor, med pulled pork-
mat, god öl samt besökare. I samband med detta har skolans system för festanmälningar
prövats och utvärderats.

Affärsresa
En affärsresa till Lule̊a företogs i november. Detta gjordes i syfte att f̊a bättre inblick i
affärskulturen i norra Sverige, samt att utöka och förstärka Djungelpatrullens kontaktnätverk.
Många värdefulla kontakter knöts, och utvecklande samtal kring affärsmodeller skedde.

Julbord
Under förra årets upplaga av julbordet hjälpte puffar till med förberedelserna. Det mins-
kade avsevärt arbetsbelastningen och höjde humöret för Djungelpatrullen, samtidigt som
Patrullen lärde känna fler av sektionens medlemmar. I gengäld fick puffarna g̊a före i kön
till julbordet, vilket var uppskattat. Maten räckte väl och generellt verkar sektionsmedlem-
marna nöjda med julbordet.

Aspning
Under året arrangerade Djungelpatrullen en aspireringsperiod. I syfte att rekrytera s̊a
m̊anga aspiranter som möjligt, producerades en aspfilm. Manus till denna skrevs och den
regisserades, filmades samt redigerades under den tredje läsperioden. Denna film visades
sedan under en lunch, där vi ocks̊a bjöd p̊a delikat mat till åsk̊adarna.

Till höjdpunkterna hör det rustmästerikalas som arrangerades för skolans andra rustmästerier.
Detta kalas var mycket lyckat och beröm har ficks. En gemytlig och hemlig resa arrange-
rades ocks̊a. Alla resenärer var mycket nöjda med resan.

Av de ungefär 10 000 sökande som Djungelpatrullen hade, var det slutligen 8 stycken som
valdes ut.

Författare: Felix Eriksson, överste Djungelpatrullen 14/15
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Ekonomisk berättelse 14/15
DP 14/15

2015-09-30

Ekonomisk berättelse DP 14/15

Härunder följer en genomg̊ang av de olika verksamhetsomr̊aden DP 14/15 haft under året, ur
ett ekonomiskt perspektiv. De största utgifterna samt inkomsterna redovisas och årets resultat
presenteras. DP 14/15 gick p̊a med ett kapital p̊a 29 260 kr och eftersom beloppet är väldigt
nära det till̊atna basbeloppet har m̊alet under året varit att göra ett resultat p̊a ±0 kr.

Mottagningen 2014
Under mottagningen 2014 hade Djungelpatrullen 8 arr: Provhäfv/föreningskväll, rockpub,
fängelsekväll, bastu, DuP, förfestu, pubrunda och ölprovning. Vi medverkade även under
första dagen, sektionsmyset och finalsitsen. Totalt sett backade DP ca 360 kr under mot-
tagningen.

Pubrundor
DP 14/15 arrangerade under året fyra pubrundor p̊a Focus, med försäljning av mat, öl,
drinkar och Jello shots, tv̊a olika barer och dansgolv med varierande DJ:s. Ekonomiskt sett
är pubrundorna de stora inkomstkällorna till Djungelpatrullen, under alla fyra tillsammans
gjordes ett resultat p̊a ca 52 000 kr.

DuPar
Under verksamhets̊aret har DP genomfört 24 DuPar med olika teman som överlag varit
väldigt uppskattade. DP har totalt backat 10 600 kr under DuParna, med motiveringen
att spendera de pengar som annars skulle blivit en vinst p̊a ett sätt som kommer s̊a stor
del av sektionen som möjligt till gagn. Vi har därför kunnat ha bra mat till en billig peng
samt m̊anga roliga aktiviteter som kareoke, fiskedamm, singelmingel och klädbyte.

Aspning 2015
Aspningen bestod av 13 arr som totalt sett subventionerades med ca 18 700 kr. Alla arr
förutom Hemliga Resan var gratis för asparna, och samtliga var mycket uppskattade.

Övrigt
Under året har en teambuilding för DP 14/15 samt ett överlämningstillfälle för DP 14/15
och DP 15/16 ägt rum, som totalt kostat ca 6200 kr. En del inventarier, som riskoka-
re, bestick till Focus, knivar och verktyg har köpts in i syfte att främja och underlätta
Djungelpatrullens verksamhet.

Allt som allt har Djungelpatrullen 14/15 haft en omsättning p̊a ca 314 000 kr och gjort ett
resultat p̊a -222 kr.

Författare: Julia Ravanis, skattmästare Djungelpatrullen 14/15
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REVISIONSBERÄTTELSE
2015-09-30

F6 14/15

Revisionsberättelse F6 14/15

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen för F6 14/15. Det är ordförande Emil Ejbyfeldt
och kassör Dennis Zorko som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för
att bokföringslagen tillämpas vid uppförande av årsbokslut. Vårt ansvar är att uttala oss om
årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och kommitténs tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som kommittén gjort när den upprättat årsbokslutet samt att
utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund
för våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Kommittén har enligt vår be-
dömning inte handlat i strid med sektionens stadgar eller reglemente. Vi tillstyrker att sektions-
mötet fastställer redovisningen för kommittén och beviljar ordförande och kassör ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Göteborg, Onsdag den 30:a september 2015

Revisorerna genom

Eva Hegnar
Lekmannarevisor

Lekmannarevisor
Marcus Birgersson
marbirg@student.chalmers.se

http://www.ftek.se/revisor
revisor@ftek.se

Lekmannarevisor
Eva Hegnar

hegnar@student.chalmers.se



REVISIONSBERÄTTELSE
2015-06-29

FARM 11/12

Revisionsberättelse FARM 11/12

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen för FARM 11/12. Det är ordförande Tomas
Rydholm och kassör Johan Särnbratt som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvalt-
ningen och för att bokföringslagen tillämpas vid uppförande av årsbokslut. Vårt ansvar är att
uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och kommitténs tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som kommittén gjort när den upprättat årsbokslutet samt att
utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund
för våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Kommittén har enligt vår be-
dömning inte handlat i strid med sektionens stadgar eller reglemente. Vi tillstyrker att sektions-
mötet fastställer redovisningen för kommittén och beviljar ordförande och kassör ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Göteborg, Måndag den 29:a juni 2015

Revisorerna genom

Marcus Birgersson
Revisor

Revisor
Marcus Birgersson
marbirg@student.chalmers.se

http://www.ftek.chalmers.se/main/revisor
revisor@ftek.chalmers.se

Revisorssuppleant
Eva Hegnar

hegnar@student.chalmers.se



REVISIONSBERÄTTELSE
2015-09-27

Focumateriet 14/15

Revisionsberättelse Focumateriet 14/15

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen för Focumateriet 14/15. Det är ordförande
Nermin Trnjanin och kassör Daniel Andreén som har ansvar för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att bokföringslagen tillämpas vid uppförande av årsbokslut. Vårt ansvar är
att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och kommitténs tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som kommittén gjort när den upprättat årsbokslutet samt att
utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund
för våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Kommittén har enligt vår be-
dömning inte handlat i strid med sektionens stadgar eller reglemente. Vi tillstyrker att sektions-
mötet fastställer redovisningen för kommittén och beviljar ordförande och kassör ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Göteborg, Söndag den 27:a september 2015

Revisorerna genom

Marcus Birgersson
Revisor

Revisor
Marcus Birgersson
marbirg@student.chalmers.se

http://www.ftek.chalmers.se/main/revisor
revisor@ftek.chalmers.se

Revisorssuppleant
Eva Hegnar

hegnar@student.chalmers.se



REVISIONSBERÄTTELSE
2015-10-01

Fysikteknologsektionen 14/15

Revisionsberättelse Fysikteknologsektionen 14/15

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen för Fysikteknologsektionen 14/15. Det är ord-
förande Oscar Kalldal och kassör Joel Strand som har ansvar för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att bokföringslagen tillämpas vid uppförande av årsbokslut. Vårt ansvar är
att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och kommitténs tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som kommittén gjort när den upprättat årsbokslutet samt att
utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund
för våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Kommittén har enligt vår be-
dömning inte handlat i strid med sektionens stadgar eller reglemente. Vi tillstyrker att sektions-
mötet fastställer redovisningen för kommittén och beviljar ordförande och kassör ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Göteborg, Torsdag den 1:a oktober 2015

Revisorerna genom

Marcus Birgersson
Revisor

Revisor
Marcus Birgersson
marbirg@student.chalmers.se

http://www.ftek.chalmers.se/main/revisor
revisor@ftek.chalmers.se

Revisorssuppleant
Eva Hegnar

hegnar@student.chalmers.se



F-styret
Verksamhetsberättelse 14/15

Fysikteknologsektionen, Chalmers Tekniska Högskola

Fysikteknologsektionen
Verksamhetsberättelse F-styret

2014/2015

Medlemmar

Ordförande Oscar ”Kalldal” Kalldal
Vice Ordförande Unni Engedahl

Kassör Joel ”Shiny” Strand
Sekreterare Frida ”$multron” Ulander

Ledamot Sabina ”Sabz” Söderstjerna
Ordförande DP Felix ”Fellkan” Eriksson
Ordförande F6 Emil ”Cremil” Ejbyfeldt

Ordförande Foc Nermin ”Nero” Trnjanin
Ordförande FnollK HT 14 Fanny ”Fenix” Viksten
Ordförande FnollK VT 15 Sebastian ”Änkå” Bergström

Ordförande SNF HT 14 Jonas ”Christmas” Källén
Ordförande SNF VT 15 Jesper Johansson

Ordförande FARM HT 14 Marina Yudanov
Ordförande FARM VT 15 Nils Carlsson

1 Introduktion
Fysikteknologsektionens styre har under det gångna året jobbat för att varje sektionsmedlem ska trivas
så bra som möjligt och att sektionens verksamhet ska gå så smidigt som möjligt. Detta samtidigt som
stadgar och reglemente ska följas.

2 Verksamhetsplan
Nedan följer det hur det gått med de punkter som fanns med i verksamhetsplanen för F-styret 14/15.

• Göra en översyn av stadgar, reglemente, övriga styrdokument, arbetsordningar samt
policys.
Detta genomfördes med hjälp en av arbetsgrupp.

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

• Stödja FARM i att skapa en struktur för att påverka högskolan i arbetsmarknadsfrå-
gor.

Främja ett rikt studentliv

• Utveckla och utöka vår mastermottagning och master/alumniverksamhet.
Det hölls en mastermottagning under mottagningen på samma vis som tidigare år. I övrigt ligger
punkten hos SNFTM med kärnstyrets ledamot som stöd och bollplank.

1



F-styret
Verksamhetsberättelse 14/15
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• Arbeta vidare med invalsprocesserna.
Samtliga kommitéer har nu tre förtroende poster (ordf, vice och kassör) och samtliga inval går till
på samma sätt.
En strukturell förändring för valberedningen har gått igenom. Vice ordöfrande i F-styret är inte
längre ordförande, gruppen väljer numer istället sin egen ordförande bland de invalda medlemmar-
na.

• Utveckla informationsarbetet.
Sektionenshemsida har tagits i allt mer bruk under året och Facebook har blivit en mer utnyttjad
kanal för kommunikation med medlemmarna.

• Rusta upp och vårda sektionslokalen.
Focus har under året målats om och det har köpts in nya soffor.
Ett stort arbete för att få en mer långsiktigt hållbar användning av sektionslokalerna har pågått
under hela året. Vi kom under året fram till gemensamma regler, både vad gäller användning och
sektion- och föreningslokaler. Men det är svårt att ändra traditioner och jag skulle inte på något
vis säga att detta arbete är slutfört.

• Delta och ha en ledande roll i det nationella samarbetet SaFt, Samarbetande Fysik-
teknologer.
Under hösten 2014 och våren 2015 var F-styret representerade på SaFt i Umeå respektive Lund.

Skapa utrymme för personlig utveckling genom engagemang i sek-
tionens verksamhet

• Möjliggöra för engagemang på fler nivåer än i dagsläget.
Detta påbörjades under mottagning men har sedan tyvärr fallit mellan stolarna och inte hunnits
med.

Representera och stödja sektionens medlemmar

• Synliggöra och utveckla Studerandearbetsmiljöombudets (SAMO) arbetsroll på sek-
tionen.
SAMO har fått en egen sida på ftek.se för felanmälan och uppdateringar. Posten har även flyttats
från vice ordförande i F-styret till ledamoten för att möjliggöra ett större angagemang.

3 Kärnstyret
Utöver verksamhetsplanspunkterna har kärnstyret även lagt sin tid på att leda sektionens dagliga arbete
samt utveckla verksamheten.
En mycket stor del av kärnstyrets tid har gått till att reda ut och verka för en mer långsiktigt hållbar
användning av sektions- och föreningslokalerna. Under året har det hållits i flertalet workshops och möten
för att gemensamt komma fram till regler som samtliga inblandade kommitéer kan känna sig bekväma
med att följa.
Nedan följer en kort redogörelse för vad respektive medlem i kärnstyret har gjort under året.

Ordförande
Under mitt år som sektionsordförande känns det nu i efterhand som att mycket av tiden under året
har gått åt till att samordna och pussla ihop allt dagligt arbete, ta hand om diverse situationer som
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uppstår samt stödja och svara på övriga aktivas frågor, varför det känns svårt att sätta fingret på vad
som faktiskt har uppnåtts. Det är dock klart att vi har gjort stora framsteg i att förändra attityden till
hur vi ska använda de lokaler vi disponerar och i relationen med skolan i det avseendet, vilket har varit
en process som för mig personligen har känts mycket viktig, men också väldigt tung och tidskrävande.
Arbetsbelastningen överlag under året har jag upplevt som stor och det kändes tydligt att energinivån
blev lägre och lägre ju längre året gick. Det gav både vemod och lättnad att få lämna över arbetet till
nästa års styre, men jag är nöjd med min insats för sektionen och jag kommer att ta med mig många
erfarenheter och glada minnen från året.

Vice ordförande
Som vice ordförande har majoriteten av tiden gått till genomförandet av de verksamhetsplanspunkter
som varit mitt ansvar samt det övriga arbetet som åligger vice. Arbetet med invalsprocesser, samo-arbetet
och upprustningen av Focus har varit första prioritet. Utöver detta har mycket tid lagts på att utveckla
en hållbar användning av sektions- och föreningslokaler.

Kassör
Har haft hand om pengar.

Sekreterare
Under året som sekreterare har jag uppfyllt de åtaganden som finns listade i reglementet. Detta innefat-
tar bland annat att ha hand om sektionsmötena, skriva protokoll till styretmöten och få dessa justerade,
skriva anteckningar till andra möten, hålla reda på all information och dokument, vara informationsan-
svarig och se till att information sprids till rätt personer. Under året har jag upplevt att detta löpande
arbete tagit väldigt mycket tid, och att det var svårt att hinna engagera mig mer i utvecklande arbete.
Mycket av den extra tidsåtgången berodde dock på problem med sektionens IT-system. Jag satt även
med i arbetsgruppen för revidering av stadga, reglemente och övriga styrdokument. Jag har även arbetat
en del med verksamhetsplanspunkten "Utveckla informationsarbetet", där vi bland annat blivit mer ak-
tiva på sociala medier, ökat användningen av hemsidan, börjat skriva sammandrag efter sektionsmöten,
börjat översätta en del inlägg till engelska för att nå även internationella studenter, och börjat använda
sektions-TV:n mer efter att Spidera sett över administrationen av denna.

Ledamot
Sektionens Vecka genomfördes även detta år, i år fick vi igenom en äskning från kåren som hjälpte oss att
genomföra fler arrangemang till subventionerat pris men även sätta lite guldkant på sektionens middag.
Vi har haft många diskussions och workshop pass om alkoholkulturen på sektionen för våra aktiva för
att uppnå en sundare alkoholkultur.
För andra året genomfördes även en storteambuildning för de nya aktiva, också dels finansierad från en
äskning från kåren, där vi hade workshop pass kring det är att vara aktiv på sektionen, vad de vill uppnå
med sitt år och alkoholkultur men den var även tillför för att få en bättre sammanhållning på sektionen.

4 Kommitéer och SNF
Då kommitéerne och studienämnden lämnar in egna verksamhetsberättelser kommer enbart en kort
sammanfattning nedan.

3



F-styret
Verksamhetsberättelse 14/15

Fysikteknologsektionen, Chalmers Tekniska Högskola

Djungelpatrullen
DuPar, pubrundor, städning, underhåll av Focus, aspning och annat som kan förväntas av DP har utförts
under året.

F6
Gasquer, ärtsoppa, ET-raj och annat som hör en festförening till.

FARM
Arrangerat branchkvällar och annat som hör FARM till.

Focumateriet
Meckat flipper, spelat flipper, haft sönder flipper samt haft hand om automaterna på Focus. Fockör och
sektionsaktivabastu.

FnollK
FnollK 2014 arrade en mottagning, aspning och överlämning. FnollK 2015 har gått på fester, arrat fester
och planerat mottagning.

SNFTM

Fortsatt ha hand om studiebevakningen på sektionen och arrat cocktailpartyn.
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