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F-styret
Verksamhetsplan

Fysikteknologsektionen, Chalmers Tekniska Högskola

Fysikteknologsektionen
Preliminär Verksamhetsplan för F-styret

2018/2019

F-styret ska under verksamhetsåret
2018/2019 verka för följande mål:

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

• Se över rutiner för sektionens bokföring
Under året har sektionernas bokföring diskuterats flitigt på diverse utskottsmöten och FUM. Viss
utredning och förberedande arbete har redan gjorts av avgående styrelse men under nästa verk-
samhetsår vill styret tillse att nya rutiner införs för att garantera att sektionens bokföring håller
en god nivå.

• Fortsätta arbetet med det psykosociala läget
Under en tid har det varit känt att det finns problem med att F- och TM-studenter är mycket
stressade och mår dåligt på grund av sina studier. Sektionsstyrelsen och SNF har jobbat aktivt
med problemet under de två senaste verksamhetsåren, men arbetet med att förbättre välmåendet
måste fortsätta även kommande verksamhetsår. (5,9)

• GDPR
Den nya dataskyddslagen träder i kraft under våren 2018 och mycket av arbetet för att säkerställa
att sektionen lever upp till de nya kraven har gjorts av avgående styre. Dock kommer styret under
året 2018/2019 fortsatt behöva jobba med att säkerställa att alla rutiner kommer på plats och att
en kontiuitet i frågan skapas för hela sektionen.

• Utveckla användandet av sektionens informationskanaler.
Trots försök från de senaste styrelserna att förbättra informationsspridningen är det fortfarande
svårt för sektionen att nå ut med relevant information till sina medlemmar. Hur informationen
sprid behöver ses över ytterligare och eventuellt strömlinjeformas. Arbetet ska förslagsvis ske med
hjälp av ett kommunikationsråd bestående av informationsansvariga från samtliga kommittéer och
nämnder. (4,5,11)

• Arbeta för jämställdhet
Problem med sexism och bristande jämställdhet var en fråga som fick stor uppmärksamhet un-
der hösten 2017. Styret vill under nästa verksamhetsår arbete för att ytterligare utreda läget på
sektionen och skapa fler aktiviteter för att diskutera frågan. (5, 9)

• Uppdatera ekonomisk policy
Avgående styrelse anser att nuvarande ekonomisk policy börjar bli utdaterad och är väl restriktiv i
sina bestämmelser kring exempelvis representation och teambuilding. För att kunna öka samman-
hållning mellan de aktiva vore det fördelaktigt att ha större ekonomiskt utrymme. (7)

• Jubileum för TM
Teknisk matematik firar 2018 tio år som program på Chalmers. Styret vill därför tillse att en
jubileumsfest hålls för att fira. Arbetet ska utföras av en arbetsgrupp under styrelsens översyn.
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F-styret
Verksamhetsplan

Fysikteknologsektionen, Chalmers Tekniska Högskola

• Bredda sektionens utbud av aktiviteter
Under året har ett arbete inletts på sektionen för att öka bredden av aktiviteter, i form av en
aktivitetsgrupp. Under nästa år vill styrelsen jobba vidare med att bredde sektionen och göra det
lättare att engagera sig. Det ska främt ske genom att se över funktionärsposterna och undersöka
möjligheten för tillfälliga grupper och engagemang. (7)

• Utvärdera studiestödet på ftek
För att hjälpa sektionsmedlemmarna i sina studier vill styrelsen nästa år, i samarbete med SNF,
se över hur studiestöd på sektionens hemsida kan utvecklas. (2)

• Utvidga sektionens lokaler.
F-sektionen har växt avsevärt sedan våra nuvarande lokaler förvärvades. F-styret vill därför fort-
sätta arbetet att utveckla våra lokaler så att de uppfyller sektionens behov. (6)

• Verka för förbättring av sektionens lokaler.
Sektionslokalen upplevs ha vissa brister, främst att köket är nedgånget och lokalen överlag inte
upplevs som särskilt hemtrevlig. Styrelsen vill därför under nästa verksamhetsår arbeta för att
rusta upp köket och göra lokalen mer inbjudande, med målet att flera medlemmar ska söka sig dit.
(6)

• Uppdatera arbetsordningen för incidenthantering
Det har uppmärksammats av avgående styrelse att arbetsordningen för incidenthantering är otymp-
lig att arbeta efter, samt att den motsäger bestämmelser i reglementet med avsende på protokoll-
föring. Därför vill styrelsen nästa år se över hur arbetsordningen kan skrivas om för att kunna
fungera som ett bra verktyg och stöd vid incidenter.

• Arrangera SaFt.
Under vårterminen 2019 är det Chalmers tur att arrangera SaFT, Samarbetande Fysikteknologer.
Det är ett samarabete mellan sex högskolor runt om i landet där F-sektioner samlas för att dela
med sig av erfarenheter och kunskap. Ansvaret att arrangera SaFt faller på sektionens styrelse.

• Se över möjlighet till insynad lokal
Under nästa verksamhetsår vill styrelsen undersöka intresset och möjligheterna för en lokal med
permanent serveringstillstånd.

• Stärka sammanhållningen mellan sektionsaktiva Styrelsen vill under nästa verksamhetsår
arbeta för att stärka sammanhållningen mellan de som valt att engagera sig på sektionen. Med
en starkare sammanhållning tror styrelsen att sektionens arbete kommer fungera bättre och att
de aktiva kommer få ut mer av sitt engagemang. För att uppnå det målet vill styrelsen skapa fler
tillfällen för de aktiva att träffas, disskutera och umgås. (7)
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Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊ar 17/18

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Budget
Fysikteknologsektionen 18/19

INTÄKTER 17/18 18/19 UTGIFTER 17/18 18/19
Program, F 265000 265000 FnollK 180000 180000
Program, TM 100000 100000 SNF 52900 55400
Sektionsavgift 78000 79000 FIF 27600 25000
FARM 40000 40000 Finform 23750 23750
F6 7500 3000 IT 2000 1000
DP 0 0 Styret 13400 13400
Intäkter sektionsbil 55000 60000 Valberedning 3700 3500
Övriga intäkter 1000 1000 Utbildning 3300 2000
TOTALT: 546500 548000 Sektionsmöten 12000 12000

Möteskostander 2100 2100
Sektionens vecka 33000 30000
Sammanh̊allning sektionsaktiva 18000 18000
Sektionsbil 60000 65000
Hofflor 5200 5200
Ärtsoppa 9600 9600
Julmiddag 18000 18000
Mastersverksamhet 2000 2000
Tidning 2000 0
Avskrivning sektionsbilen 29500 29500
Focus upprustning 25000 26500
Finansiella avgifter 11000 10000
Sektionspott 17000 17000
SaFt 6000 10000
Avskrivning uteplatsen 15000 15000
Utfasning kontanter 10000 0
10-̊arsjubileum TM 0 10000
Sektionsaccessoarer 4000 0
Flipper 1500 0
Representation FOC 800 800
Aspbudget FOC 0 500

RESULTAT -43760 -27050 TOTALT: 586600 575050
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Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊ar 17/18

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Förtydligande av budgetposter

STYRET 17/18 18/19 SNF 17/18 18/19
Administration 2000 1000 Cocktailparty 27000 30000
Teambuilding styret 3600 3600 Utvärderingsluncher F/TM 5000 5000
Teambuilding kärnstyret 900 900 Teambuilding 3000 3000
Kärnstyret - aspning och överlämning 3600 3600 Aspning 4000 4000
Representation 3300 3300 Representation 4900 4900
TOTALT: 14060 13060 VBL 5500 3500

Kursutvärderingsfrämjande medel 2000 2500
Mottagning 0 1000
Övriga utgifter 1000 1000
TOTALT: 52900 55400

FINFORM 17/18 18/19 FIF 17/18 18/19
Tidning lp 1, mottagningsnummer 3000 3000 Representation 500 500
Tidning lp 1 4000 4000 Bokningar av pass 14700 12100
Tidning lp 2 4000 4000 Materialinköp 700 700
Tidning lp 3 4000 4000 Inventarier motionshallen 1500 1500
Tidning lp 4 4000 4000 Större arrangemang 4200 4200
Reportage 900 900 Deltagande CM 1500 1500
Aspning / Teambuilding 1500 1500 Subvention Göteborgsvarv 3000 3000
Representation 750 1000 Aspning / Teambuilding 1500 1500
Övriga utgifter 600 600 TOTALT: 27600 25000
TOTALT: 23750 23750
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Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊ar 17/18

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Förklaring av budget

Denna text förklarar styrelsens tankar bakom v̊art budgetförslag och skillnader mot förra året. Fysiktek-
nologsektionen har totalt sett haft ett positivt resultat över en längre period. Året som g̊att beräknas
f̊a ett mer positivt resultat och året dessförinnan fick inte ett tillräckligt negativt resultat. Det positiva
resultatet i år beror huvudsakligen p̊a budgetposter som inte utnyttjat sina resurser. Eftersom vi som
ideell förening strävar efter att ligga p̊a ett resultat nära noll har vi i år siktat p̊a att f̊a ett större negativt
resultat än vanligt.

Skillnader mot förra året

Intäkter

Sektionsmedlemmarna ökar i år igen. Det gör ocks̊a att intäkterna fr̊an sektionsmedlemmar ökar. Detta
förväntas även gälla i fortsättningen vilket gör att budgeten har korrigerats för att följa denna förändring.
Intäkterna för sektionsbilen väntas öka genom höjd avgift för att motsvara dess utgifter bättre.

FIF

D̊a FIF inte lyckats spendera tillräckligt stor del av sin budget sänks posten n̊agot.

IT

D̊a budgetposten för IT legat kvar p̊a ett onödigt högt belopp sedan den större revideringen av ftek.se
sänks den ytterligare i år.

Valberedning, Utbildning

Dessa poster har återigen reviderats för att vara mer anpassade till resultat fr̊an tidigare år och behovet
som finns.

Sektionens Vecka

D̊a kostnaderna för sektionens vecka inte n̊att upp till föreg̊aende års höjda budget sänks posten n̊agot.

Finansiella avgifter

D̊a sektionen ämnar byta till ett billigare bokföringsprogram kan budgeten för finansiella avgifter sänkas.
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Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊ar 17/18

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

SNF

D̊a cocktail-partyt f̊att allt fler besökare utökas posten i år. Därtill bedömer SNF att en separat post för
mottagningen ska läggas till i budgeten.

SaFT

SaFT (SAmarbetande FysikTeknologsektioner) kommer under året att arrangeras av Chalmers och
Linköping vilket höjer kostnaden för posten.

Sektionsbilen

Utgifterna för sektionsbilen översteg vad som väntades under 17/18 och höjs därefter.

Utfasning av kontanter

Utfasningen av kontanter har bekostats under verksamhets̊aret 17/18 och har inga löpande kostnader
som behöver budgeteras.

10-̊arsjubileum TM

Teknisk Matematik fyller 10 år under verksamhets̊aret och intresse finns för att uppmärksamma detta.
En tillsatt arbetsgrupp f̊ar därför en budgetpost att utg̊a ifr̊an.

Sektionsaccessoarer

Sektionsaccessoarer har köpts in under föreg̊aende verksamhets̊ar och behöver s̊aledes inte vara en utgift
under verksamhets̊aret.

Flipper, upprustning av Focus

Kostnaden för flipperspelen sl̊as samman med budgeten för upprustning av Focus d̊a de i hög grad är en
del av lokalen.

Aspning FOC

D̊a FOC inte haft en synlig aspning tidigare sponsras de av sektionen för att uppmuntra till en mer
inkluderande aspningsperiod.
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Uppdatering av styrdokument

2018-01-29

Fysikteknologsektionen

Proposition - Uppdatering av styrdokument

Bakgrund

Propositionen är menad att uppdatera reglementet och stadgan som idag inneh̊aller felaktigheter, sakers
som behöver förtydligas eller inte täcker vissa scenarior sektionen kan möta regelbundet.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under 1.2 ”Verksamhets̊ar” i stadgan göra följande justering:

1.2.1 Sektionens verksamhets̊ar löper fr̊an 1 juli till 31 30 juni.

att under 2.1 ”Medlemmar” i stadgan lägga till:

2.1.2 Person sittandes p̊a en post inom sektionen och vars medlemskap avslutas behöver sek-
tionsstyrelsens godkännande för att preliminärt sitta kvar. Beslutet fastställs p̊a det kommande
sektionsmötet.

att under 2.8.2 ”Särskilda ledamöters rättigheter” i stadgan genomföra följande justering:

• Särskild ledamot har rätt att ta del av mötesprotokoll och sektionens övriga handlingar,
undantaget de dokument som listas som icke offentliga i reglementet.

att under 3 ”Inspektor” i stadgan göra följande justering:

• Sektionens inspektor skall vara fysik- eller matematikprofessor vid institutionen för teknisk
fysik, institutionen för fundamental fysik eller institutionen för matematiska vetenskaper och
tillvarata F- och TMteknologens intressen, samt fungera som en länk mellan teknologer och
anställda.

att under 4.1.2 ”Verksamhetsutövande” i stadgan gör följande justeringar:

• Sektionsmötet har rätt att delegera b̊ade ansvar och uppgifter till valberedning, revisor, sek-
tionsstyrelse, studienämnder, sektionskommittéer och sektionsfunktionärer.

• Sektionsstyrelsen har rätt att delegera uppgifter till studienämndener, sektionskommittéer
och sektionsfunktionärer, dock ej studerandearbetsmiljöombud, förutsatt att uppgiften ligger
under deras verksamhetsomr̊ade.
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Uppdatering av styrdokument

2018-01-29

att under 5 ”Sektionsmötet” i stadgan gör följande justeringar:

5.5.3 Fr̊agor som ej funnits med i den slutliga föredragningslistan kan tas upp om ingen yrkar p̊a
bordläggning.

5.6.3 Närvaro- och yttranderätt tillkommer hedersmedlem, seniormedlem, phatriark/mathriark,
särskild ledamot, k̊arstyrelseledamot k̊arledningen, k̊arens inspektor, samt av mötet adjungerade
icke-medlemmar.

att under 6 ”Valberedningen” i stadgan göra följande justeringar:

6.3.2 När valberedningen sammanträder har max tv̊a medlemmar ur berörd kommitté/styrelse/studienämnd/
funktionär närvaro-, förslags-, yttrande- och rösträtt. Valberedningens ordförande är ordförande
samt sammankallande för valberedningen.

6.3.3 Valberedningen är beslutsförig om dess ordförande, eller vice ordförande, minst tv̊a ytterligare
ledamöter samt minst en representant för berörd styrelse/kommitté/studienämnd/funktionär är
närvarande.

att under 8.1 ”Studienämnden” i stadgan göra följande justeringar:

8.1.6 ”Skyldigheter”:

• SNF är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt Fysikteknologsektionens
övriga styrdokument.

• Det åligger SNF att lyda åläggande fr̊an sektionsstyrelsen att vidta viss åtgärd eller utreda
viss fr̊aga som ligger inom SNF:s verksamhetsomr̊ade.

• Det åligger SNF:s kassör och ordförande att presentera ett bokslut vid det första sektionsmötet
efter att verksamhets̊aret avslutats.

• Vid varje sektionsmöte skall studienämnden vara representerad.

8.1.7 ”Ekonomi”

• Ordförande och kassör i SNF tecknar var för sig studienämndens firma.

• Studienämndens ekonomi och verksamhet granskas av sektionens revisorer.

• Studienämndens bokslut skall ing̊a i sektionens bokslut.

att under 9 ”Kommittéer” i stadgan göra följande justeringar:

9.1.4 Övriga medlemmar fastsl̊as av sektionsstyrelsen p̊a förslag av valberedningen i enlighet med
reglementet.

9.4.1 Respektive ordförande och kassör i sektionskommitté tecknar var för sig kommitténs firma.
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Uppdatering av styrdokument

2018-01-29

att under 13 ”Revisions och ansvarsfrihet” i stadgan göra följande justering:

13.2.1 Det åligger revisorerna att ansl̊a revisionsberättelser senast tre dagar läsdagar före ordinarie
sektionsmöte.

att under 14 ”Styrdokument” i stadgan göra följande justering:

14.0.1 Förutom denna stadga finns reglemente samt och övriga styrdokument i enlighet med
reglementet. Övriga styrdokument skall finnas förtecknade i reglementet.

att under 2 ”Medlemmar” i reglementet göra följande justering:

2.1.2 Medlem som deltagit i kurs bör delta i kursutvärderingen.

att under 5 ”Sektionsmötet” i reglementet göra följande justeringar:

5.1.1 Närvaro- och yttranderätt tillkommer, förutom de som listas i stadgan, även medlem av
n̊agon av k̊arens enheter.

5.5.2 Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 2 utöver de i stadgarna definierade
åliggandena välja:

• Förtroendeposter i FARM.

• Ledamöter i FARM.

• Förtroendeposter i FnollK.

• Ledamöter i FnollK.

• Oberoende SAMO.

• Baln̊agonting.

5.5.4 Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 4 utöver de i stadgarna definierade
åliggandena välja:

• Dragos.

• Sektionsstyrelsen.

• Valberedning.

• Studienämnd, förutom årskursrepresetant.

• Förtroendeposter i Djungelpatrullen.

• Adjutanter i Djungelpatrullen.

• Företroendeposter i F6.

• Ledamöter i F6.

• Förtroendeposter i Focumateriet.
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Uppdatering av styrdokument

2018-01-29

• Ledamöter i Focumateriet.

• Revisorer.

att under 6 ”Valberedning och personval” i reglementet göra följande justeringar:

6.1.1 Det åligger valberedningen att ansvara för nomineringen till följande poster:

• Samtliga poster i sektionsstyrelsen.

• Samtliga förtroendeposter.

• Övriga poster i SNF.

• Övriga ledamöter i Djungelpatrullen.

• Övriga ledamöter i F6.

• Övriga ledamöter i Focumateriet.

• Övriga ledamöter i FARM.

• Övriga ledamöter i FnollK.

6.1.3 Vid varje sektionsmöte, där det sker inval av poster där valberedningen ansvarar för nomineringar,
skall valberedningen vara representerad.

6.4 ”Val av övriga medlemmar i nämnder

6.4.1 Övriga poster i nämnder väljs av sektionsmötet

att under 7 ”Sektionsstyrelsen” i reglementet göra följande justeringar:

7.1.2 Villkor för ledamöter i sektionsstyrelsen:

• En kan ej inneha fler än en position i sektionsstyrelsen.

• Endast kommitténs/nämndens ordförande f̊ar vara medlem i sektionsstyrelsen.

• Revisor, oberoende SAMO, eller ledamot av valberedningen kan ej vara medlem av sektions-
styrelsen.

• Ledamot av sektionsstyrelsen kan ej inneha annan förtroendepost.

7.2.3 Kallelse till styrelsemöte skall senast tv̊a dagar innan mötet skickas till ordinarie ledamöter av
sektionsstyrelsen, medlem av kommitté och studienämnd, revisorer, oberoende SAMO samt övriga
berörda funktionärer.

7.2.7 Ledamöter av kommittéer och studienämnder, samt sektionens inspektor, har närvaro- och
yttranderätt.

7.3.6 att vara ett av sektionens studerandearbetsmiljöombud enligt 10.7 10.6 ”Fysikteknologsektionens
Studerandearbetsmiljöombud” samt vara Fysikteknologsektionens jämlikhetsansvarige
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Uppdatering av styrdokument

2018-01-29

att under 8.1 ”Studienämnden” i reglementet göra följande justeringar:

8.1.1 Villkor för ledamöter i studienämnden:

• En person kan ej inneha ordförandepost i en kommitté eller studienämnden nämnd samtidigt
som denne innehar vice ordförandepost i annan kommitté eller i studienämnden nämnd.

8.1.3 Det åligger studienämndens ordförande:

• att representera studienämnden i sektionsstyrelsen och vid förhinder se till att suppleant
deltager.

• att representera F och TM i Utbildningsutskottet, UU, och vid förhinder tillse att suppleant
deltager.

8.1.3 Det åligger studienämndens vice ordförande:

• att vara studienämndens suppleant i sektionsstyrelsen och Utbildningsutskottet.

8.1.3 Det åligger studienämndens kassör

• att mot revisorerna och sektionskassören kontinuerligt redovisa för den ekonomiska situatio-
nen.

att under 9 ”Kommittéer” i reglementet göra följande justeringar:

9.1 Villkor för kommittéledamöter:

• En person kan ej inneha ordförandepost i en kommitté eller studienämnden nämnd samtidigt
som denne innehar vice ordförandepost i annan kommitté eller i studienämnden nämnd.

9.2.1 Fysikteknologsektionens Sektionskommittéer är:

• Fysikteknologsektionens Nollningskommitté Mottagningskommitté, FnollK.

9.4.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter. Nomineringarna
av ledamöterna skall diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med att nomineringarna av
förtroendeposterna offentliggörs.

9.4.3 FARM:s överskott tillfaller Fysikteknologsektionen vid verksamhets̊arets slut. Dock skall
det finnas ett visst utrymme för ersättning i form av representation. Vid räkenskaps̊arets slut skall
tillg̊angar över 0,659 basbelopp tillfalla sektionen. Visst utrymme för representation f̊ar förekomma.

9.5.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter. Nomineringarna
av ledamöterna skall diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med att nomineringarna av
förtroendeposterna offentliggörs.
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Uppdatering av styrdokument

2018-01-29

9.5.3 Verksamheten drivs p̊a ideell basis, d.v.s. den ska g̊a jämnt upp. Dock skall det finnas ett
visst utrymme för ersättning i form av representation. Eventuellt överskott tillfaller sektionen.

9.6.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter. Nomineringarna
av ledamöterna skall diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med att nomineringarna av
förtroendeposterna offentliggörs.

9.6.5 Det åligger F6:s ordförande, Sexmästaren:

• att att vara Fysiktteknologsektionens representant i Gasquer̊adet, om F6 beslutar att vara
medlemmar i Gasquer̊adet.

9.7.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter. Nomineringarna
av ledamöterna skall diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med att nomineringarna av
förtroendeposterna offentliggörs.

9.8.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter. Nomineringarna
av ledamöterna skall diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med att nomineringarna av
förtroendeposterna offentliggörs.

9.8.3 Verksamheten drivs ideellt, men Focumateriets överskott tillfaller Fysikteknologsektionen vid
bokförings̊arets slut. Dock skall det finnas ett visst utrymme för ersättning i form av representation.
Verksamheten skall drivas i icke vinstdrivande syfte. Vid räkenskaps̊arets slut skall kommitténs
tillg̊angar upp till 0,659 basbelopp överg̊a till nästkommande års kommitté. Tillg̊angar därutöver
tillfaller sektionen. Visst utrymme för representation f̊ar förekomma.

att under 14 ”Styrdokument” i reglementet göra följande justeringar:

14.1 ”Förteckning”

• Sammanträdesordning styrelsemöte.

14.2.1 Vad gäller ändring och tolkning av enskilda styrdokument ska detta anges i de individuella
dokumenten. Om uteblivet sker ändringar och tolkningar av sektionsstyrelsen via enkel majoritet.
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Motion om Inval av BalNgt Emelie Björkman, Alma Lund

Motion om
Inval av BalNgt

Emelie Björkman, Alma Lund

Bakgrund

När BalNgt g̊ar p̊a i LP2 har man fullt upp inför det nästkommande arrangemanget, Sektionens middag.
Det vore lämpligare att Balngt väljs in redan i LP1 och därmed har längre tid p̊a sig att planera det
uppskattade arret. Tanken är att en officell ”save-the-date” ska skickas ut till föreläsare och alumner
redan innan jul, vilket inte har skett de senaste åren d̊a det har varit sv̊art att hinna med. Det skulle
troligtvis även minska arbetsbelastningen d̊a sittande BalNgt i år la mer tid p̊a sektionens middag i LP3
än tänkt. Samtidigt innebär det inga komplikationer med balen som arrangeras under mottagningen.
BalNgt har tv̊a arrangemang om året; sektionens middag i februari och balen i september. Därför hade
det varit önskvärt att ha tv̊a läsperioder till att kunna planera respektive arrangemang. Sittande Balngt
hade föredragit att ha g̊att p̊a tidigare och tror att framtida sittande kommer föredra det. Sittande tror
även att det hade f̊att fler att söka om det var mindre stressigt och arbetsbelastningen var lättare.

Yrkande

att stryka Baln̊agonting ifr̊an §5.5.2 ”Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 2 utöver
de i stadgarna definierade åliggandena välja:” i Reglementet.

att lägga till Baln̊agonting i §5.5.1 ”Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 1 utöver
de i stadgarna definierade åliggandena välja:” i Reglementet.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Inval av BalNgt

2018-05-03

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Inval av BalNgt

Yttrande

Styrelsen anser att en ändring i invalet skulle förenkla för BalNgts arbete. De skulle f̊a längre tid p̊a sig
att planera Sektionens middag samtidigt som det är närmre inp̊a mottagningen, där nollan kan lockas
söka med goda minnen av balen.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen i sin helhet.
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Valberedningen
2018-05-01

Fysikteknologsektionen

Nominering Kärnstyret
Ordförande: Jack Vahnberg

Motivering: Jack har ett enormt för-
troende från de andra asparna. Han är
en väldigt social kille som har lätt för
att lyssna på andra, men även att få
sin egen röst hörd. Han delar gruppens
vision om att öka sektionsnyttan och
att det ska bli lättare att engagera sig.
Trots att han inte suttit i någon kom-
mitté innan har han god insikt i hur
sektionen fungerar. Om någon större
konflikt skulle uppstå kan han alltid dra
fram sin gamla värja och göra upp på
gammalt hederligt vis.

Vice Ordförande: Matilda Hanes

Motivering:Matilda har fått djup in-
sikt i kommittélivet efter sitt år i DP
och drar sig inte för att piska dem i
form. Hon vill jobba för ökad synlighet
av styret både för sektionens kommitté-
er och sektionsmedlemmarna i allmän-
het. Hon kompletterar även Jack väl-
digt bra, lite som Yin till hanes Yang.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2018-05-01

Fysikteknologsektionen

Kassor: Gustav Hallberg

Motivering: Trots sin korta tid på sek-
tionen har Gustav en ocean av erfaren-
het. Han har bland annat hunnit med
två år juridik, vilket kommer hjälpa ho-
nom i hans kassörsarbete. Han kom-
mer lätt överens med folk och är väldigt
noggrann som också är bra egenskaper
som kassör. Det ryktas även om att han
var på plats när de första människorna
uppfann elden.

Sekreterare: Alexander Jonsson

Motivering: Som självutnämnd para-
grafryttare har Alexander redan nu bra
koll på många av sekreterarens ansvar.
På sin fritid gillar han att läsa styr-
dokument och plugga GDPR. Han är
otroligt välstrukturerad och tar stort
ansvar, egenskaper han visat under sitt
år i SNF.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2018-05-01

Fysikteknologsektionen

Skyddsombud: Josefine Knutsson

Motivering: Josefine är en målmedve-
ten individ som inte är rädd för att sä-
ga vad hon tycker. Hon brinner för frå-
gan om den psykosociala situationen på
sektionen, en fråga hon fått insikt i ef-
ter sin tid i SNF. Hon vill även arbe-
ta för att öka medvetenheten om SA-
MOs arbete på sektionen så alla sek-
tionsmedlemmar vet vem de ska vända
sig till i sådana frågor. Om ditt studi-
eliv trasslar till sig kan du alltid vända
dig till SAMO som kan reda ut dina
knutar.

Informationsansvarig: Eric Nilsson

Motivering: Eric är energisk, engage-
rad, och entusiastisk. Han är taggad
på att göra ftek mer visuellt tilltalan-
de och lättillgängligt genom samarbe-
te med SNF och Spidera. Han brinner
dessutom för att göra Focus mer hem-
trevligt och kommer med sin till synes
oändliga energi hålla styrets taggnivå
på topp. Sen är han ganska rolig också.

Gruppmotivering: Detta styre är en mångsidig grupp med varierande erfarenhet från tidigare
sektionsengagemang. De delar en vision om att göra sektioneengagemang mer lättillgängligt
och att få styrets arbete att synas mer. Valberdningen tror att de tillsammans kommer leda
sektionen mot nya höjder.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2018-04-27

Fysikteknologsektionen

Nominering SNF
Ordförande: Erik Johansson

Motivering: Erik är väl införstådd i
vad det innebär att sitta som ordföran-
de i SNF. Han brinner för frågan om
den psykosociala hälsan på sektionen
och har jobbat med den tidigare som
SAMO i styret. Med sina fyra Chalmer-
sår på nacken och enorma sektionserfa-
renhet har han bra koll på hur sektio-
nen fungerar, både på det sociala och
studieplanet. Han har redan visat att
han kan stå på sig, både mot högt upp-
satta och Slim N.

Vice Ordförande: Felix Augustsson

Motivering: Felix har stor erfarenhet
av att arra både stort och smått. Han
har många projektidéer som han vill
dra i när det kommer till studiefrågor
och har många vettiga åsikter. Vi tror
han kommer vara ett bra kompliment
till Erik som ordförande, lite som Yin
till Eriks Yang.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2018-04-27

Fysikteknologsektionen

Sekreterare: Ugnė Miniotaitė

Motivering: Ugné är taggad på att en-
gagera sig på sektionen och tycker SNF
är ett klockrent ställe att börja. Hon
har även noterat saker på sektionen
som hon vill förbättra. Vi tror att som
sekreterare kommer hon inte bara skri-
va bra protokoll utan också kunna driva
projekt vid sidan av sekreterararbetet.
Dessutom kan hon försäkra att hennes
namn aldrig blir felstavat.

Kandidatansvarig: Emelie Björkman

Motivering: Emelie brinner för att få
fler studenter engagerade i kursutvär-
deringar då hon själv varit engagerad
som kursutvärderare. Hon har god för-
ståelse för vad arbetet innebär och vet
vad hon vill bygga vidare. Hon har även
uttryckt intresse för att spionera på
andra sektioner för inspiration.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2018-04-27

Fysikteknologsektionen

Masteransvarig: Olle Lexell

Motivering: Olle är taggad på att ut-
veckla studiebevakningen på masterni-
vå. Som flera andra i SNF vill han
även öka svarsfrekvensen på kursenkä-
ter. Utöver det så är han även taggad
på SNF:s arbete i sin helhet. Studiere-
laterade frågor är viktiga" - Olle Lexell

Gruppmotivering: Detta är en grupp som är genuint intresserade av SNF:s arbete. De har
många gemensamma mål och har stor bredd när det kommer till erfarenhet på sektionen. Likt
fermioner uppfyller två sökande med samma programmtillstånd aldrig samma årskurstillstånd.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2018-05-02

Fysikteknologsektionen

Nominering Focumateriet
Kapten: Olle “Øhlaus” Månsson

Motivering: Olle har stor tidigare er-
farenhet som är relevant för Focumate-
riet, då han bland annat har varit vice
ordförande i Djungelpatrullen. I syn-
nerhet vill Valberedningen lyfta fram
Olles mogna syn på hur man för fram
en grupps talan. Han har stort stöd i
gruppen och skulle styra skutan med
stor säkerhet, även i hög sjö.
Han har dessutom ett genuint intresse
för flipperspel.

Automatpirat: Henrik “Honke” Esmaili

Motivering: Honke har genomgående
visat en stor omtanke och ödmjukhet
kombinerat med ett starkt engagemang
för automatpirat-posten. Honke har ett
starkt stöd i gruppen och en sund syn
på auktoritet. Vi tror att han under
årets gång kommer att arbetat hårt
för att återinföra godisförsäljningen på
Focus. Vi tror att han kommer att se på
Focumateriets framtid med nya ögon.
Han har dessutom ett genuint intresse
för flipperspel.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2018-05-02

Fysikteknologsektionen

Kistväktare: Philip “Kronofogden” Edenborg

Motivering: Philip har visat stort en-
gagemang under aspningen och tillför
nya och färska idéer till gruppen. Han
har visat ett intresse för det ekono-
miska och gruppen känner sig trygga
med honom i denna roll. Philip ser hårt
på läskförbrukningen inom Focumate-
riet och är inte rädd att ta i med hård-
handskarna då kistans gömställe riske-
rar att avslöjas.
Han har dessutom ett genuint intresse
för flipperspel.

Nominering ledamöter: Karl Magnus “Øhlmannen” Mikael Fant, Nicolina “Nico” Eklund,
Alex “Alexander” Bökmark, Therese “TT” Gardell och Markus “Makko” Bertilsson.

Gruppmotivering: Valberedningen är övertygade om att dessa personer kommer att komple-
mentera de förtroendenominerade bra och utgöra en bra ledamotsgrupp. De kommer att bidra
med kunskap, dedikation och idéer. Alla har ett stort intresse för flipperklubbens åtaganden.
De har dessutom ett genuint intresse för flipperspel.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2018-05-01

Fysikteknologsektionen

Nominering Djungelpatrullen
Överste: Martin Bergström

Motivering: Martin har under asp-
ningen visat goda ledaregenskaper och
lyckats vinna gruppens förtroende. Han
har upprepade gånger visat god initia-
tivförmåga och aktiverat gruppen. Vi
är säkra på att han som god förebild
kommer att leda Djungelpatrullen på
ett bra sätt. Han har god överblick.

Rustmästare: Thomas Johansen

Motivering: Thomas har visat stort
intresse för rustmästarposten och varit
ett stort stöd för sina medaspar med
sin kunskap, erfarenhet och styrka. Han
har ett driv att få saker gjorda. Vi tror
dessutom att han är ett bra komple-
ment till Martin och kan avlasta honom
vid behov. Han har dessutom ett genu-
int intresse för städning.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2018-05-01

Fysikteknologsektionen

Skattmästare: Emilia Roos

Motivering: Emilia har sedan början
av aspningen intresserat sig för peng-
ar. Hon tycker det är kul. Övriga aspar
har visat starkt förtroende för Emili-
as hantering av Pengar. Hon har visat
sig noggrann, organiserad och villig att
lägga ner mycket tid på posten.

Nominering ledamöter: Peter Haldestam, Christian Björk, Julius Abelson, Andreas Spetz,
Amanda Abedahad, Eva Larsson och Tony Millberg .
Gruppmotivering: Valberedningen tror att dessa personer kommer att utgöra en bra leda-
motsgrupp och komplementera de förtroendenominerade bra. De kommer att bidra med energi,
stöd, idéer och arbetskraft. Alla har ett stort intresse för djungelklubbens åtaganden.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se


