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§1 Mötets öppnande
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§6 Adjungeringar
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§8 Meddelanden

a) Meddelande från kåren

b) Meddelande från Foc

c) Meddelande från SAMO

d) Meddelande från FnollK

e) Meddelande från Frek

f) Meddelande från Styret

§9 Preliminär verksamhetsplan

a) Preliminär verksamhetsplan Styret 16/17

§10 Preliminär budget

a) Preliminär budget 16/17
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a) Motion om ny funktionärspost
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§12 Fyllnadsval

a) Val av sektionsnörd

b) Val av två växterister

§13 Val av sektionsposter

a) Dragos

b) Reviskorer

i) Val av två lekmannarevisorer

c) Kärnstyret

i) Val av sektionsordförande
ii) Val av vice sektionsordförande
iii) Val av sektionskassör
iv) Val av sekreterare
v) Val av ledamot

d) F6

i) Val av sexmästare
ii) Val av sexreterare
iii) Val av kassör

e) DP

i) Val av överste
ii) Val av rustmästare
iii) Val av skattmästare

f) Focumateriet

i) Val av ordförande
ii) Val av automatpirat
iii) Val av kassör

g) SNF

i) Val av ordförande
ii) Val av vice ordförande
iii) Val av kassör
iv) Val av sekreterare
v) Val av kandidatansvarig
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vi) Val av masteransvarig
vii) Val av veckobladerist
viii) Val av ledamot

§14 Val av 3-7 ledamöter i valberedningen

§15 Övriga frågor

§16 Dumvästutdelning

§17 Mötets avslutande
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Fysikteknologsektionen
Preliminär verksamhetsplan för F-styret

2016/2017

F-styret skall under verksamhetsåret 2016/2017,
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. Detta för att underlätta arbetet för arbetsmarknadsgruppen (FARM)
samt göra det enklare för gemene teknolog att veta vad som väntar efter studietiden.

• 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. Dels implementera ett befintligt mejlsystem på sektionen och dels
se över användadet av bokningssytemen. (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 datakrävande
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 större lokaler
Styrelsen bör verka för att få disponera en större sektionslokal, fler utrymmen för engagerade samt
mer lagerytrymme för sektionens inventarier.

• Utveckla ekonomistyrningen
Undersöka möjligheterna att minska kontanthanteringen på sektionen så att man kan skapa en
säkrare miljö för sektionens aktiva, kassörerna i synnerhet. Detta för att möta kårens arbete mot ett
kontantfritt campus. Se över föreningarnas strukturer för budgetering samt hur pengar disponeras
under året. Exempelvis aspining, mottagning och andra medlemsbegränsade arrangemang. (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
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• Verka för en fortsatt hållbar användning av sektionens lokaler
Under verksamhetsåret 15/16 fortsattes arbetet, som påbörjades året innan, för att förändra rutiner
och attityder kring användandet av de lokaler som sektionen disponerar i syfte att säkerställa
att dessa används på ett långsiktigt hållbart sätt. Nästkommande verksamhet sår bör styrelsen
utvärdera och vidareutveckla de rutiner och riktlinjer som utarbetadats och säkerställa att de
fortsätter att följas genom att belysa och diskutera deras syfte med de som främst nyttjar lokalerna.

• Verka för en fortsatt förbättring av sektionens lokaler
Under verksamhetsåret 15/16 genomfördes ett arbete för att förnya och förbättra miljön på Focus.
Då införskaffades nya bord och stolar samt en ny spis för att skapa en trevligare miljö. Under
nästgående verksamhetsår bör man se över upprustning av köks- samt bardelen.

• Anordna SAFT
Under hösten 2016 kommer SAFT (Samarbetande fysikteknologer) att anordas av fysikteknolog-
sektionen på Chalmers. Det är en träff där styrelserna från Umeå, KTH, Linköping och Lund träffas
för att dela erfarenheter och diskutera problem relaterade till styrelsearbete. Att annornda detta
arnagemang ligger på styrelsen under nästkommande verksamhetsår.

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

• Utöka möjligheten att engagera sig i mindre projekt på fler nivåer
Forsätta att arbeta med framtagen struktur och plattform för att sektionens medlemmar ska kunna
engagera sig med ett kortare tidsspann än ett år. Detta genom att promota pufflistor och få fler
att äska pengar till mindre projekt. (7,8)

• Se över invalsprocesser
I dagsläget sker många inval via sektionsmöten vilket är tidskrävande. Därför bör man se över hur
funktionärsposterna väljs in samt när invalen i LP 4 ska ske. Detta för att i dagsläget har de som
väljs in i LP4 endast två veckor innan sommaren vilket ger för lite tid för en ordentlig överlämning.

• Se över sektionsstyrelsens struktur
För att skapa en tydligare arbetsfördelning mellan posterna och för att minska arbetsbördan bör
styret se över det ideala antalet poster samt arbetsfördelningen mellan dessa. När detta görs är det
även lämpligt att se över när invalet till styrelsen sker. För att skapa en bättre kontinuitet så kan
man förslagsvis välja in styrelsen i LP3 men dessa går inte på förrän till sommaren.

Representera och stödja sektionens medlemmar

• Utveckla SAMOs roll
Utreda hur SAMO rollen i styret bör se ut och hur de olika delarna av arbetet bör fördelas. Samt
finna strukturer för hur man kan öka SAMOs synlighet för sektionens medlemmar.
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Preliminär budget
Fysikteknologsektionen 16/17

INTÄKTER 15/16 16/17 UTGIFTER 15/16 16/17
Program, F 265000 265000 FnollK 180000 170000
Program, TM 100000 100000 SNF 52400 50400
Sektionsavgift 70000 76000 FIF 28600 27100
FARM 40000 40000 Finform 22500 23250
Räntor 3500 IT 10000 7000
Övriga intäkter 500 1000 Styret 13850 12850
TOTALT: 479000 482000 Valberedning 5000 4000

Utbildning 3000 2000
Sektionsmöten 11000 11000
Möteskostander 2600 2600
Sektionens vecka 30000 30000
Sammanh̊allning sektionsaktiva 14000 18000
Sektionsbil 10000 5000
Hofflor 4800 4800
Ärtsoppa 9200 9200
Julmiddag 15000 15000
Mastersverksamhet 5000 3500
Tidning 5000 2000
Försäkring 1300
Avskrivning sektionsbilen 0 29500
Focus upprustning 25300 25000
Oförutsedda avgifter 0 0
Finansiella avgifter 5000 10000
Sektionspott 17000 12000
SaFt 8000 10000
60-̊arsjubileum 30000

RESULTAT -29550 -2200 TOTALT: 508550 484200
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Förtydligande av budgetposter

STYRET 15/16 16/17 SNF 15/16 16/17
Administration 2500 2000 Cocktailparty 27000 27000
Bil- och resekostnader 1000 500 Utvärderingsluncher F/TM 5000 5000
Teambuilding styret 3300 3300 Teambuilding 3000 3000
Teambuilding kärnstyret 750 750 Aspning 4500 4000
Kärnstyret - aspning och överlämning 3000 3000 Representation 6400 4900
Representation 3300 3300 VBL 3000 3000
TOTALT: 13850 12850 Kursutvärderingsfrämjande medel 2500 2500

Övriga utgifter 1000 1000
TOTALT: 52400 50400

FINFORM 15/16 16/17 FIF 15/16 16/17
Tidning lp 1, mottagningsnummer 4000 Hallhyra fysiken 15400 15400
Tidning lp 1 4800 4000 Materialinköp 2000 700
Tidning lp 2 4800 4000 Inventarier motionshallen 1500
Tidning lp 3 4800 4000 Arrangemang 4200 3000
Tidning lp 4 4800 4000 Deltagande CM 2000 1500
Reportage 1000 900 Subvention Göteborgsvarv 3000 3000
Aspning / Teambuilding 1500 1500 Representation 500 500
Representation 500 750 Aspning / Teambuilding 1500 1500
Övriga utgifter 300 100 TOTALT: 28600 27100
TOTALT: 22500 23250
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Förklaring av budget

Denna text förklarar styrets tankar bakom v̊art budgetförslag och skillnader mot förra året. Fysiktek-
nologsektionen totalt sett haft ett positivt resultat, över en längre period. Under den senaste fem års
perioden har sektionen dock g̊att med ett totalt resultat nära noll. Detta följer vad vi som ideell förening
ska göra s̊a för kommande år har en budget gjorts för att f̊a ett resultat nära noll.

Skillnader mot förra året

Intäkter

Sektionsmedlemmarna har den senaste tiden ökat. Det gör ocks̊a att intäkterna fr̊an sektionsmedlemmar
ökat. Detta förväntas även gälla i fortsättningen vilket gör att budgeten har korrigerats för att följa
denna förändring.

Det har de senaste åren inte funnits n̊agra ränteintäkter vilket gör att denna post nu strukits.
Det sker en del försäljning av sektionsmärken, frackband m.m. samt brukar det ske en mindre

försäljning under sektionens middag. Dessa intäkter har uppskattats och lagts in som övriga intäkter.
Sedan tidigare har det endast varit en ungefärlig uppskattning av vad sektionen kan f̊a in i ospecifika
intäkter.

FnollK

En stor del av styrets budget läggs p̊a mottagningen. Eftersom vi nu bör försöka f̊a ett resultat närmare
noll är detta en post vi ansett behöver minskas för att möta detta. Det har sedan posten för mottagningen
ökade till 180 000 kr inte heller använts allting. Det ligger ocks̊a till grund för sänkningen av denna post.

SNF

Efter omstruktureringen kommer SNF i framtiden att vara maximalt nio stycken. Utifr̊an den ekonomiska
policyn f̊ar varje medlem i SNF representationskläder för maximalt 500kr. Sedan tillkommer det en
schablonsavgift p̊a 400kr per år. Posten för representation är därmed korrigerad utefter detta.

Omstruktureringen har ocks̊a medfört att det endast kommer ske en aspning, i LP4. Denna post är
därmed sänkt n̊agot.

Finform

Finform har för nästa år önskat att göra ett mottagningsnummer. Det har dock gjorts en minskning för
varje nummer s̊a att totalkostnaden inte ökar s̊a mycket.
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Sammanh̊allning sektionsaktiva

Vid verksamhets̊aret 14/15 infördes en storteambuilding efter invalen i LP4. Detta är n̊agot som visat
sig varit uppskattat och planeras därmed fortsätta. Vid uppstarten kunde det äskades pengar fr̊an k̊aren
till detta men för att ha r̊ad och fortsätta med detta har denna budgetpost ökats.

Tidning

Under verksamhets̊aret 15/16 avslutades prenumerationen p̊a GP och New Scientists. GP var väldigt dyr
och p̊a grund av den avslutade prenumerationen har därmed den posten minskats. Det förväntas fort-
farande prenumereras p̊a tidningar men av de som vid intresseundersökning hos sektionsmedlemmarna
visades intresse för var det ingen som var jättedyr.

Försäkring

Det har de senaste åren inte betalts n̊agon försäkring av n̊agot slag annat än bilförsäkring. Vid un-
dersökning fr̊an tidigare åre ligger denna post troligtvis kvar sedan innan det blev obligatoriskt att vara
med i k̊aren. Trots detta har denna post legat kvar i budgeten under flera år, men tas nu bort.

Sektionspott

Under verksamhets̊aret 15/16 ökades denna post för att möta upp den punkt p̊a verksamhetsplanen som
handlade om att öka möjligheterna för sektionsmedlemmarna att genomföra mindre projekt för sektionen.
Detta är n̊agot som finns med även p̊a nästa års preliminära verksamhetsplan men det framkom under
det g̊angna året att även vid en satsning s̊a har det inte g̊att alls s̊a mycket som budgeten l̊ag p̊a. För
att göra budgeten mer trovärdig är denna reviderad till närmare resultatet för det g̊angna året.

SaFT

SaFT ska under hösten 2016 h̊allas p̊a Chalmers. Samt ska den andra träffen under nästa verksamhets̊ar
h̊allas i Ume̊a. För att kunna anordna en bra träff, samt ha möjlighet att åka p̊a träffen i Ume̊a har
denna post ökats n̊agot.

Övrigt

Det har vid upprättandet av denna budget gjorts en ganska genomg̊aende undersökning av tidigare
års resultat för de olika posterna. För att budgeten ska spegla verkligheten bättre har flera poster
reviderats utefter de resultat som visats fr̊an de tidigare åren. De poster som berörs av detta är FIF, IT,
Valberedning, Utbildning, Masterverksamhet och Finansiella avgifter.
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Motion om Funktionärspost för pantande av burkar

och flaskor

Henrik Helmius
Nicolina Eklund
Johan Winther
Emil Ejbyfeldt
Oskar Sjökvist

Gustav Forsberg

Motion om

Funktionärspost för pantande av burkar
och flaskor

Henrik Helmius
Nicolina Eklund
Johan Winther
Emil Ejbyfeldt
Oskar Sjökvist
Gustav Forsberg

Bakgrund

Fysikteknologsektionen och dess medlemmar producerar kontinuerligt stora mängder pantburkar och
flaskor som just nu inte tas om hand p̊a ett ordentligt sett. Tidigare åtog sig Djungelpatrullen att lämna
in pantsäckar till Pantamera som ger 200 kronor per säck, oavsett om burkarna och flaskorna i säckarna
är pantberättigde eller inte. Denna aktivitet avbröts dock p̊a grund av tidsbrist.

Den största delen av panten som produceras av sektionen best̊ar av burkar gjorda av aluminium
vilket är en metall som fördelaktigen återvinns. Därför är det angeläget för sektionen att återvinna dessa
och p̊a s̊a sätt minimera sin miljöförstöring. Eftersom Djungelpatrullen inte har tid för denna aktivitet
och resten av föreningarna p̊a sektionen redan är nog ansträngda föresl̊ar motionärerna att detta ansvar
läggs p̊a en ny funktionärspost.

Yrkande

att Paragraf 10.1.1 i reglementet lägga till en ny funktionärspost namngiven av sektionsmötet. Denna
funktionärsposts åliggande skall vara att kontinuerligt panta de säckar med pant som produceras
av sektionen i de kärl som finns p̊a Focus.
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Sektionsstyrelsens yttrande ang̊aende
motion om funktionärspost för pantande av burkar och flaskor

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

SEKTIONSSTYRELSENS YTTRANDE ANGÅENDE
MOTION FUNKTIONÄRSPOST FÖR PANTANDE AV BURKAR OCH

FLASKOR

Bakgrund

Sektionsstyrelsen finner att en pantansvarig är en välbehövd funktionärspost p̊a sektionen och vi
är välkomnande till motionen. Vi finner däremot för att garantera kontinuitet att det skall åligga
pantansvarig att återvinna burkarna under läs̊aret och minst 4 g̊anger per läsperiod panta dem.
Därutöver förordrar sektionsstyrelsen att invalet skall ske i läsperiod tre.

Yrkande

att motionen bifalles med ovanst̊aende tilägg.
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