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1 Bakgrund

Fysikteknologsektionen är en stor organisation med hundratals medlemmar och ett sextiotal sektionssaktiva.
Det arbete som de sektionsaktiva utför syftar alltid till att gynna medlemmarna, och ett krav för att sektionen
ska kunna överleva och utvecklas är att medlemmarna stödjer och erkänner detta arbete. Detta ställer stora
krav p̊a en effektiv kommunikation mellan sektionsaktiva och medlemmar. Detta PM riktar sig framförallt till
sektionens sektionsaktiva och nämndmedlemmar. Målet är en tydligare och mer effektiv kommunikation, s̊a att
medlemmarna först̊ar vad sektionen gör och har möjlighet att nyttja allt som sektionen erbjuder. P̊a sikt är
förhoppningen att detta ska förbättra gemenskapen bland medlemmarna, bidra till ökat sektionsengagemang,
och stärka sektionens anseende.

2 Ansvarsuppdelning

Varje kommitté, förening och funktionär ansvarar för att sin egen verksamhet blir kommunicerat.

3 Nyttjande av kommunikationskanalerna

3.1 Generella riktlinjer

• Publicera all viktig information som rör majoriteten av medlemmarna p̊a ftek. Arrangemang med tid
och plats görs i form av ett evenemang i sektionskalendern medan annan information publiceras som ett
inlägg.

• Gör ett inlägg b̊ade i Facebookgruppen och p̊a ftek, om lämpligt, och som din föreningssida om möjligt.
Länka till ftek-inlägget/evenemanget p̊a Facebook!

• Se till att alltid lägga till en utvald bild när du gör ett inlägg p̊a ftek och att lägga till det i lämplig
kategori.

• Om er information/ert arrangemag även berör masterstudenter se till att även skriva titel och information
p̊a engelska.

• Fokusera p̊a det viktigaste du vill förmedla och ha en tydlig m̊algrupp.

• Se till att alla i m̊algruppen kan n̊as av informationen. Ingen sektionsmedlem ska känna sig exkluderad
p̊a grund av bristande tillg̊ang till information.

• H̊all alltid en god ton och använd ett spr̊ak som är lämpligt i sammanhanget.

• Kom ih̊ag att alla medlemmar inte är lika insatta i sektionen när ni formulerar er.

• Se till att medlemmar som har fr̊agor om informationen har n̊agonstans att vända sig.

• Undvik att publicera samma information p̊a samma kommunikationskanal onödigt m̊anga g̊anger.

• Minimera onödig spridning av personuppgifter.

3.2 Allmänna kommunikationskanaler

Följande kommunikationskanaler lämpar sig för information som är av intresse för majoriteten av sektionens
medlemmar:

Hemsidan
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Sektionens hemsida är ftek.se. Här skall all formell och viktigt information finnas tillgänglig. P̊a hemsidan finns
ett nyhetsflöde där viktiga nyheter och evenemang ska publiceras. Dessutom har alla kommittéer, föreningar
och funktionärer dedikerade sidor. Här ska det vara tydligt vad de gör, hur man kontaktar dem, och hur man
engagerar sig. Varje ordförande ansvarar för att informationen p̊a nämndens sida är aktuell, och att viktiga
nyheter publiceras. Planerade evenemang ska ocks̊a läggas in i sektionskalendern.

Facebook

Sektionen har en Facebooksida (@fysikteknologsektionen) med en tillhörande grupp (Fysikteknologsektionen).
Det är gruppen som är sektionens huvudsakliga kommunikationskanal p̊a Facebook. Sidan sköts av styret och
används främst för att skapa evenemang och göra officiella inlägg i gruppen. Facebookgruppen är den kanal som
flest medlemmar följer. Därför bör all viktig information även publiceras här. Även mer informell information
f̊ar publiceras i gruppen, men oseriöst inneh̊all är inte till̊atet. Använd det Facebookkonto som är mest relevant
i sammanhanget för att göra inlägg.

Utöver sektionens officiella grupp finns även mer informella grupper, s̊a som årskursgrupper. För att minimera
spam bör endast särskilt relevanta inlägg göras i dessa grupper, exempelvis info som berör endast den årskursen
och dess kurser. Inlägg som är ungefär lika relevanta för alla medlemmar hänvisas istället till den officiella
gruppen.

Mailutskick

Styret upprätth̊aller e-postlistor till sektionens medlemmar och seniormedlemmar. Mer specifika listor, till ex-
empel till endast master-studenter, existerar inte i nuläget. Utskick till dessa listor görs av styrets informations-
ansvarig och sektreterare, samt av FARMs ordförande, genom tjänsten MailChimp, och listorna lämnas inte ut
av säkerhetsskäl.

Eftersom e-postutskick kan upplevas invasivt ska hemsidan och Facebookgruppen användas i första hand. För
att n̊a ut till alumner är dock e-postutskick nödvändigt. Skicka i s̊a fall ett utkast av ditt meddelande till
farm.alumni@ftek.se.

Anslagstavlor och väggar

Posters och annat tryckt material bidrar till mer levande kommunikation och uppmuntras. Huvudsakliga annon-
seringsplatser är Focus och anslagstavlorna vid Signes. Kom ih̊ag att ta bort era posters efter att ert arrangemang
ägt rum!

3.3 Specifika kommunikationskanaler

Ibland finns ett behov av kommunikationskanaler som riktar sig mot en delmängd av sektionens medlemmar.
Detta kan vara exempelvis deltagare av ett evenemang, eller medlemmar som är intresserade av en specifik
kommittés eller förenings arbete. I dessa fall rekommenderas i första hand att en e-postlista skapas, d̊a samtliga
sektionsmedlemmar har en e-postadress. Denna ska d̊a hanteras varsamt för att minska risken att personuppgifter
hamnar i fel händer. Kontakta i s̊a fall styret.info@ftek.se om en ny maillista behöver skapas. Ordförande
och/eller PR i varje kommitté eller förening ska ha äganderättigheter till exempelvis asplistor, som d̊a kan
uppdateras egenhändigt.

Det är även okej att skapa andra kommunikationskanaler, exempelvis Facebookgrupper, men tänk p̊a att även
tillhandah̊alla informationen till medlemmar som av olika anledningar inte kan n̊as av den kanalen om lämpligt.

3.4 Interna kommunikationskanaler

Den huvudsaklika interna kommunikationen sker via mail i systemet GSuite. Försektionsaktiva ska den e-
postadress som hör till posten användas i första hand b̊ade för att skicka och motta. Om en s̊adan saknas
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används den personliga Chalmersadressen. Sektionens klumpadresser finns i Google Grupper i GSuite och
används lämpligen för att kontakta större grupper.
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Fysikteknologsektionen
Preliminär Verksamhetsplan för Sektionsstyrelsen

2019/2020

Sektionsstyrelsen ska under verksamhetsåret
2019/2020 verka för följande mål:

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

• Implementera Talmanspresidiet och utveckla dess arbete
Under året 18/19 har sektionen valt att tillsätta ett talmanspredie att se över Sektionsmötet. Detta
skall Sektionsstyrelsen tillse under året 19/20, och underlätta arbetet för det nyinvalda presidiet.
(4,11)

• Fortsätta arbetet med det psykosociala läget
Under flera år har Sektionsstyrelsen arbetat med den psykosocialasituationen på Sektionen, med
fokus på att F och TM-studenter upplevt sig stressade. Detta skall Sektionsstyrelsen fortsätta med
det kommande verksamhetsåret genom att ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetet med
den nya programledningen. (5,9)

• Utveckla Sekreterarens arbete
I samband med implementeringen av talmanspresidiet kommer Sektionssekreteraren förlora flera
av dess arbetsuppgifter. Därför skall Sektionsstyrelsen utveckla Sekreterares arbetsuppgifter för
att bäst utnyttja den nu befirade tiden. Bland annat skall möjligheten för medlemsrigister och
statistikförande utredas. (4,11)

• Implementera nya Kommunikationspolicyn
I och med fastställandet av de nya kommunikationspolicyn skall den även implementeras för att
se till att alla kommittéer och föreningar sprider sin information på korrekt sätt. Exempelvis kan
arbete tillsammans med Spidera se till att fler användare går genom ftek och utvecklar beståndet.
Därutöver skall användadet av ftek utvärderas emot slutet av året. (4,5,11)

• Utveckla Sektionens struktur och uppbyggnad
Under året 18/19 har funktionärerna struktur utvärderas, och i samband med en motion till sek-
tionsmötet tillsattes en arbetsgrupp att utvärdera FIFs funktionärsstatus. Därför skall Sektions-
styrelsen använda arbetsgruppens utvärdering för att se över funktionärernas struktur i synnerhet
och Sektionens struktur i allmänhet. (8,11)

• Förenkling av uppstartande av engagemang
Under året har Piff & Puff och Sektionsstyrelsen arbetat med att skapa en sammanhållning mellan
Sektionens funktionärer. Syftet har varit att skapa en gemenskap och ett forum för utbytande
av idéer. Nästkommande år vill Sektionsstyrelsen jobba vidare med detta samt underlätta för
funktionärer och sektionsmedlemmar att hålla i enstaka arrangemang, exempelvis genom införandet
av en “puff-pool”. (7)

• Utvärdera studiebevakning på Teknisk Matematik Det har uppmärksammats under året
att SNFs arbete till stor del fokuserar på teknisk fysik eller de gemensamma delarna av utbildning-
arna. Därför skall Sektionsstyrelsen under nästkommande år utvärdera SNFs arbete, och se över
sektionens struktur för studiebevakning. (2)
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• Verka för förbättring och utvidgning av sektionens lokaler.
Sektionslokalen upplevs ha vissa brister, främst att köket är nedgånget och lokalen överlag inte
upplevs som särskilt hemtrevlig. Sektionsstyrelsen 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. Därutöver ska möjligheten att utvidga Sektionens lokaler och lagerutrymme ses över. (6)

• Utvecklande av intern kommunikation

Under det kommande verksamhetsåret skall Sektionsstyrelsen arbeta med att förbättra kommuni-
kationen mellan kommittéerna på Sektionen samt kommunikationen mellan Sektionsstyrelsen och
kommittéerna. Möjligheten till alternativ internkommunikation så som ordförande eller viceordförande-
råd skall ses över och implementeras ifall ansetts lämpliga. (7)

• Upprätthållande av Sektionens varumärke och profiliering I interaktion med andra sek-
tioner och högskolor har Sektionsstyrelsen 18/19 noterat en stark profiliering hos andra liknan-
de organisationer. Därför skall Sektionsstyrelsen 19/20 verka för att fler representationsatteraljer
såsom väska, klistermärke och dylikt framtas och görs tillgängliga till sektionsmedlemmar. Därut-
över skall Sektionsstyrelsen utveckla sin egna synlighet inom sektionen, genom egna arrangemang
som åsiktstorg. (4)

• Bredda sektionens utbud av alkoholfria arrangemang Under det gånga verksamhetsåret har
Sektionsstyrelsen arbetat med att bredda sektionens utbud av arrangemang. Det har under arbetet
uppmärksammats att utbudet på alkoholfria arrangemang på sektionen är smalt, och därför skall
Sektionsstyrelsen under det kommande verksamhetsåret arbeta för breddningen av detta utbud.
(7,11)
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Preliminär Budget
Fysikteknologsektionen 19/20

INTÄKTER 18/19 19/20 UTGIFTER 17/18 18/19
Program, F 265000 265000 FnollK 180000 180000
Program, TM 100000 100000 SNF 56400 55400
Sektionsavgift 79000 79000 FIF 26100 28200
FARM 90000 90000 Finform 26000 20350
F6 0 0 IT 1000 1000
DP 8650 0 Styret 17400 12400
Sektionsbil 25000 25000 Valberedning 3700 4610
Övriga intäkter 1000 10000 Utbildning 3800 4000

Sektionsmöten 10800 10800
TOTALT: 566650 575650 Möteskostander 2100 2100

Sektionens vecka 31000 31000
Sammanh̊allning sektionsaktiva 24900 24900
Sektionsbil 61000 61000
Hofflor 5200 5200
Ärtsoppa 9600 9600
Julmiddag 18000 18000
Mastersverksamhet 2000 0
Tidning 899 900
Avskrivning sektionsbilen 29500 29500
Avskrivning uteplatsen Dungen 15000 15000
Upprustning av Focus 30000 32000
Finansiella avgifter 10000 10000
Sektionspott 17000 20200
SaFT 10000 6000
10-̊arsjubileum TM 10000 0
Sektionsaccessoarer 1500 1000
Focumateriet 16300 1300
Subventionering sektionshoodies 11000 0
Äskning skrivare 6000 0
Äskning projektor 10000 0
Äskning Tryckeriutrustning 10000 0
Äskning klä om soffor 0 35000

RESULTAT -89549 -44810 TOTALT: 646199 620460
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Förtydligande av budgetposter

STYRET 18/19 19/20 SNF 18/19 19/20
Administration 1000 1000 Cocktailparty 30000 30000
Teambuilding styret 3600 3600 Utvärderingsluncher F/TM 5000 5000
Teambuilding kärnstyret 900 900 Teambuilding 3000 3000
Kärnstyret - aspning och överlämning 3600 4600 Aspning 4000 4000
Representation 3300 3300 Representation 6400 6400
Upprustning styretrummet 5000 0 VBL 3500 3500
TOTALT: 17400 13400 Kursutvärderingsfrämjande medel 2500 2500

Mottagning 1000 1000
Övriga utgifter 1000 1000
TOTALT: 56400 55400

FINFORM 18/19 19/20 FIF 18/19 19/20
Tidning lp 1, mottagningsnummer 3400 2700 Representation 1000 2000
Tidning lp 1 4500 2700 Bokningar av pass 12100 14100
Tidning lp 2 4500 2700 Materialinköp 1500 600
Tidning lp 3 4500 2700 Motionshallen 1500 1500
Tidning lp 4 4500 2700 Större arrangemang 3500 3500
Tidningssläpp 0 2250 Deltagande CM 2000 2000
Aspning / Teambuilding 1500 1500 Subvention Göteborgsvarv 3000 3000
Representation 1800 1800 Aspning / Teambuilding 1500 1500
Reportage 500 500 TOTALT: 26550 28200
Övriga utgifter 800 800
TOTALT: 26700 20350

FOCUMATERIET 18/19 19/20
Representation 800 800
Aspbudget 500 500
Äskning flipper 15000 0
TOTALT: 16300 1300
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Förklaring av budget

Denna text förklarar styrelsens tankar bakom v̊art budgetförslag och skillnader mot förra året. Fysik-
teknologsektionen har fortfarande ett positivt resultat sett till en fem̊arsperiod. Året som g̊att beräknas
f̊a ett negativt resultat men även nästa år har utrymme att ligga negativt. Dessutom har äskningen
ang̊aende att klä om soffor inte kunnat genomföras under årets verksamhets̊ar utan hamnar därför p̊a
nästa år. Eftersom vi som ideell förening strävar efter att ligga p̊a ett resultat nära noll har vi i år siktat
p̊a att f̊a ett negativt resultat igen.

Skillnader mot förra året

Intäkter

Tidigare år har övriga intäkter kraftigt underskattats som inkomstkälla. D̊a vi under året hyr ut focus
och säljer sektionsaccessoarer för ca 10 000 kr. I övrigt sker inte n̊agon särskilt förändring.

Finform

Tryckkostnaderna hos Teknologtryck har minskat vilket har lett till att budgetposten har haft väldigt
mycket spelutrymme. Fr̊agan har lyfts hur det är tänkt att tolka FinForms budget. Därför har vi ni
skiljt tryckkostnad och släppkostnad och skapat en separat budgetpost Släppdär FinForm över året f̊ar
spendera dessa pengar p̊a att arrangera roliga släpp!

FIF

FIF har under året haft en väldigt tight budget, detta härstammar fr̊an att under verksamhets̊aret 17/18
var inte FIF fullsatt hela året och därför kunde inte utnyttja sin post men nu är det istället ett väldigt
engagerat FIF som tar vid och därför ökas posten igen.

SaFT

SaFT(SAmarbetande FysikTeknologsektioner) arrangerades under året p̊a Chalmers. Under verksam-
hets̊ar 19/20 kommer istället styret resa till andra skolor och därför kan posten sänkas.

Sektionsaccessoarer

Sektionsaccessoarer har köpts in under föreg̊aende verksamhets̊ar men vi vill bibeh̊alla ett utrymme för
att utöka utbudet av sektionsaccesoarer.
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Sektionspotten

Sektionspotten har varit väldigt belastad i år och det tycker vi är mycket bra. Därför utökar vi posten
för att skapa ännu mer utrymme för Fysikteknologer att engagera sig och driva egna initiativ.

Styret

Styret har under året upprustat styretrummet och därför behövs inte längre pengar för att göra detsam-
ma.

Masterverksamhet

Inför nästa verksamhets̊ar har skolan lovat att tillskjuta pengar för att arrangera mastersmottagning och
därför är det ingenting vi behöver lägga pengar p̊a.
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Fysikteknologsektionen

Proposition - Borttagande av oberoende SAMO

Bakgrund

Anledningen till att oberoende SAMO existerar var för att avlasta SAMO, samt att kunna agera
frist̊aende fr̊an sektionsstyrelsen. D̊a detta arbete inte har skett under den tid som posterna har ex-
isterat samt bristen p̊a intresse för dem känner styrelsen att det är lämpligt att ta bort dem. Detta
för att förenkla SAMO’s arbete samt förtydliga vem som ska kontaktas d̊a det är konfunderande för
utomst̊aende.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

Reglementesändringar

att under 5.42 i reglementet stryka:

• Oberoende SAMO.

att under 7.1.2 i reglementet genomföra följande ändring:

• Revisor, talmanspresidiet, oberoende SAMO, eller ledamot av valberedningen kan ej vara
medlem av sektionsstyrelsen.

att under 7.2.3 i reglementet genomföra följande ändring:

• Kallelse till styrelsemöte skall senast tv̊a dagar innan mötet skickas till ordinarie ledamöter
av sektionsstyrelsen, medlem av kommitté och nämnd, revisorer, oberoende SAMO, talmans-
presidiet samt övriga berörda funktionärer.

att under 7.2.7 i reglementet genomföra följande ändring:

• Revisor, oberoende SAMO och ledamöter av valberedningen har närvaro- , yttrande- och
förslagsrätt.

att under 7.3.6 i reglementet genomföra följande ändring:

att vara ett av sektionens studerandearbetsmiljöombud enligt punkt 10.6 ”Fysikteknologsektionens Stu-
derandearbetsmiljöombud” samt vara Fysikteknologsektionens jämlikhetsansvarige
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att under 7.3.6 i reglementet lägga till:

att tillvarata sektionsmedlemmarnas intressen i skyddsfr̊agor, jämlikhets- och jämställdhetsfr̊agor och
samarbeta med Chalmers Studentk̊ars kontaktman samt högskolans skyddsombud.

att deltaga p̊a studienämndens möten d̊a arbetsmiljöfr̊agor behandlas

att under 10.1.1 i reglementet ta bort:

• Studerandearbetsmiljöombud

att ta bort 10.6 Fysikteknologsektionens Studerandearbetsmiljöombud i reglementet:

10.6.1. Fysikteknologsektionens studerandearbetsmiljöombud (SAMO) är tre till antalet och best̊ar
av sektionsstyrelsens skyddsombud samt tv̊a oberoende SAMO med särskilt ansvar för arbets-
miljön p̊a utbildningsprogrammen Teknisk Fysik respektive Teknisk Matematik.

10.6.2. Oberoende SAMO är en förtroendepost.

10.6.3. Oberoende SAMO för Teknisk Matematik skall vara student p̊a nämnda program.

10.6.4. Oberoende SAMO för Teknisk Fysik skall vara student p̊a nämnda program.

10.6.5. Oberoende SAMO för programmen Teknisk Matematik och Teknisk Fysik f̊ar ej vara medlem
av sektionskommitté, nämnd p̊a sektionen, valberedningen eller sektionsstyrelsen.

10.6.6. Det åligger studerandearbetsmiljöombuden:

att tillvarata sektionsmedlemmarnas inressen i skyddsfr̊agor, jämlikhets- och jämställdhetsfr̊agor
och samarbeta med Chalmers Studentk̊ars kontaktman samt högskolans skyddsombud.

att studerandearbetsmiljöombuden är representerade p̊a studienämndens möten d̊a arbets-
miljöfr̊agor behandlas.

Arbetsordning

att ta bort Arbetsordning SAMO.

att under 3.5 i Arbetsordning Kärnstyret ta bort:

att i enlighet med reglementet punkt 10.7 vara ett av sektionens studerandearbetsmiljöombud,
samt vara sektionens jämlikhetsansvarige.

att under 3.5 i Arbetsordning Kärnstyret genomföra följande ändring:

Sektionensstyrelsens skyddsombud är studerandearbetsmiljöombud, SAMO, tillika jämlikhetsansvarig
p̊a sektionen. SAMO har i sitt uppdrag tystnadsplikt.

att 3.5 i Arbetsordning Kärnstyret lägga till:

2



Sektionsstyrelsen
Proposition - Borttagande av oberoende SAMO

2019-05-02

att deltaga i de arrangerade skyddsronder samt uppföljningsmöte gällande fysisk, samt psykisk
arbetsmiljö.

att ta emot klagom̊al gällande den fysiska samt psykiska arbetsmiljön fr̊an sektionens medlemmar.

att d̊a SAMO ombeds att behandla problem gällande fysisk eller psykosocial arbetsmiljö m̊aste
detta behandlas.

att d̊a problem eller potentiella problem med den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön upptäcks
ska detta rapporteras till lämpligt organ.

att SAMO skall i första hand rapportera problem gällande fysisk och psykosocial arbetsmiljö till
sektionsstyrelsen, men d̊a detta inte anses lämpligt rapportera dessa till till högre organ s̊a
som sociala enheten i k̊aren, k̊arstyrelsen eller kurator.
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Motion om utökning av antalet platser i Game BoyErik Brusewitz, Alexandru Golic, Emelie Sjögren, Anton Wikström

Motion om
utökning av antalet platser i Game Boy

Erik Brusewitz, Alexandru Golic, Emelie Sjögren, Anton Wikström

Bakgrund

Under det föreg̊aende sektionsmötet fanns det fyra sökande Game Boy varav tv̊a blev invalda ty det
endast fanns tv̊a platser. Vi (b̊ade de invalda och de sökande som ej blev invalda) finner att detta är en
onödig restriktion, d̊a fler personer hade underlättat för Game Boy att kunna h̊alla i arrangemang som
till exempel spelkvällar p̊a Focus. Vi tycker även att det bör läggas till i Game Boys arbetsuppgifter att
främja brädspelsverksamheten p̊a sektionen, d̊a det är naturligt att de som ansvarar för underh̊all och
införskaffande av spel till Focus även ska försöka f̊a dessa att bli spelade.

Yrkande

att under paragraf 1 i arbetsordningen av Game Boy genomföra följande ändring:

• Game Boy best̊ar av 0-2 0-6 Game Boys.

• Game Boys syfte är att ta hand om de sällskapsspel som finns p̊a Focus, samt främja
brädspelsverksamheten p̊a Fysikteknologsektionen.

• Game Boy best̊ar av 0-2 Game Boys

att under paragraf 2.2 i arbetsordningen av Game Boy lägga till:

• att främja brädspelsverksamheten p̊a Fysikteknologsektionen.

att under paragraf 10.17 i reglementet genföra följande ändring:

• Game Boys syfte är att ta hand om de sällskapsspel som finns p̊a Focus, samt främja
brädspelsverksamheten p̊a Fysikteknologsektionen.

att under paragraf 10.17.1 i reglementet genomföra följande ändring:

• Game Boy best̊ar av 0-2 0-6 Game Boys.

1



Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Utökning av antalet platser i Game Boy

2019 - 04 - 17

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Utökning av antalet platser i Game Boy

Bakgrund

Under året har Sektionsstyrelsen och sektionsmötet diskuterat en omstrukturering av Sektionen. Detta
skulle kunna medföra en stor förändring kring hur engagemang fungerar p̊a Sektionen. Därför ställer sig
Styrelsen tveksam till en större förändring av en funktionärspost kort inp̊a sommaren. Trots denna oro
är Styrelsen positivt inställda till ett intresse för mer engagemang, och tror att ett ökat antal medlemmar
i Game Boy är en liknande förändring till arbetet som skall komma.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen i dess helhet.

1



Motion om utökande av antal medlemmar i FIF Tintin Vahlin & Sofia Ljungdahl

Motion om
utökande av antal medlemmar i FIF

Tintin Vahlin & Sofia Ljungdahl

Bakgrund

För att f̊a en bättre arbetsfördelningen och gruppdynamik i FIF önskas en utökning fr̊an 6 till 7 övriga
medlemmar. Fler medlemmar skapar en större variation av aktiviteter p̊a v̊ara arr vilket leder till att vi
n̊ar ut till en större m̊algrupp. En extra medlem i FIF skulle inte p̊averka budgeten negativt. Den del av
budgeten som skulle kunna p̊averkas kan i dagsläget änd̊a inte användas fullt ut.

Yrkande

att under paragraf 1 i arbetsordningen av Fysiks Idrottsförening önskas ändra fr̊an 6 till 7 stycken övriga
medlemmar.
1 Fysiks Idrottsförening best̊ar av ordförande och kassör, samt max 6 7 övriga medlemmar.

att under paragraf 10.4.1 i Reglementet önskas ändra fr̊an 6 till 7 stycken övriga medlemmar.
10.4.1 FIF best̊ar av ordförande och kassör, samt max 6 7 övriga medlemmar.

att reglementeförändringen ska träda i kraft omg̊aende och inval till posten ska ske under samma sek-
tionsmöte.

1



Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Utökande av antalet medlemmar i FIF

2019 - 04 - 17

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Utökande av antalet medlemmar i FIF

Bakgrund

Under det senaste tv̊a åren har det visats ett tydligt växande engagemang och intresse för FIF. B̊ade
genom ökat antal arrangemang, ökat antal sökande och en arbetsgrupp för att utvärdera möjlig kom-
mitéestatus har sektionen visat att FIF är ett uppskattat engagemang. Sektionstyrelsen h̊aller med
motionärerna att arbetet inte skulle försämras av en ytterligare medlem, utan rent av förbättras.

Dock vill styrelsen p̊aminna om att med nästkommande verksamhets̊ar skall strukturen p̊a sektionen
potentiellt omarbetas, vilket har möjligheten att göra denna ändring kortlivad. Trots detta tror Styrelsen
att det är en god förändring för tillfället.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen i dess helhet.

1



Valberedningen 2018/2019
2019-04-23

Fysikteknologsektionen

Nominering Styret 2019/2020
Ordförande: Fredrik Meisingseth

Motivering:Med ett brinnande intres-
se för sektionens bästa och en natur-
lig fallenhet för det talade ordet kom-
mer Fredrik att göra sitt yttersta för
att representera sektionens medlemmar
i vått och torrt. Under aspningen visade
Fredrik dessutom tydligt att han reflek-
terat mycket över ledarskap och grupp-
dynamik, vilket gör honom väl lämpad
att axla ordföranderollen.

Vice ordförande: Tarek Alkashir

Motivering: Tarek har tydligt visat
att han har förmågan att lyssna på
och medla mellan sina med-teknologer,
samt att han är beredd att lägga si-
na egna åsikter åt sidan och istället re-
presentera gruppens vilja när så krävs.
Han kommer med sitt breda perspektiv
och sin eftertänksamma natur att utgö-
ra ett utmärkt komplement till Fredrik.

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



Valberedningen 2018/2019
2019-04-23

Fysikteknologsektionen

Kassör: Tobias ”Benny” Gabrielii

Motivering:Med stort förtroende från
den nominerade gruppen och tidigare
erfarenhet av arbetsuppgifterna är To-
bias väl rustad att utföra kassörsarbe-
tet. Hans strukturerade och lugna till-
vägagångssätt gör honom till ett ut-
märkt val för ämbetet.

Sekreterare: Hannes Bergström

Motivering: Få individer har skinit
upp som Hannes då sektionens styrdo-
kument kommit på tal. Han är nog-
grann och har visat genuint intresse för
sektionens arbetssätt, samt att möjlig-
göra för sektionens medlemmar att ta
del av och påverka besluten som fattas.
Valberedningen tror att Hannes har al-
la förutsättningar att vidare utveckla
sekreterarposten och dess ansvarsområ-
den.

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



Valberedningen 2018/2019
2019-04-23

Fysikteknologsektionen

SAMO: Sara Nordin Hällgren

Motivering: Saras erfarenhet är
mångfacetterad, och hon har under
aspningen tydligt kommunicerat att
hon brinner för sektionsmedlemmarnas
välmående och det förbättringsarbete
som SAMO-rollen innebär. Hon har
många goda idéer och kommer göra
ett ypperligt arbete som SAMO.

Infochef: Alexandru Golic

Motivering:Med en tydlig vision för
hur sektionens informationskanaler kan
förbättras, och ett fräscht perspektiv
på sektionslivet är Alexandru en ut-
märkt kandidat till rollen som infochef.
Han har varit visat stort driv och enga-
gemang under aspningen och valbered-
ningen är övertygad om att han kom-
mer att ta med sig denna inställning in
i det kommande verksamhetsåret.

Gruppmotivering: Valberedningen tror att den nominerade gruppen har alla förutsätt-
ningar att representera och värna om sektionens intressen under det kommande verksamhetså-
ret. De har under aspningen visat stort engagemang och villighet att samarbeta och lyssna på
varandra och andra. Med sina varierande erfarenheter kommer de kunna lyfta viktiga frågor,
och samtidigt behålla en god stämning i gruppen.

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



Valberedningen 18/19
2019-05-02

Fysikteknologsektionen

Nominering Foc
Kapten: Therese Gardell

Motivering: Efter ett år på de sju ha-
ven är Therese redo att axla kaptens
rocken. Hennes plikt känsla och lyhörd-
het har skapat ett stort för troende hos
resten av besättningen. Detta i kom-
binationen med hennes organisatoris-
ka förmåga gör att Valberedningen tror
att risken för ett myteri är obefintlig,
även på det stormigaste av hav. Tycker
om flipperspel, både på PS4 och IRL.

Automatpirat: Alex Bökmark

Motivering:Med sitt lugn och sin pas-
sion för flipper och snask kommer Alex
att vara en fruktad automat pirat och
en omtyckt besättnings medlem. Hans
färdigheter vid flipper maskinerna får
de flesta att häpna. Efter ett år som
bla bla bla ledamot har han visat sig
mer än värdig att planera besättning-
ens plundringar.

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



Valberedningen 18/19
2019-05-02

Fysikteknologsektionen

Kistväktare: Olof Cronquist

Motivering: Trots sitt nytagna sim-
borgar märke så tvivlar ingen på Olofs
sjöduglighet. Han kommer utan tvekan
att vara båtens lammkött och han har
visat att han är intresserad av att hål-
la koll på guld peng flödet in och ut
från skatt kistan. Gillar också flipper-
spel, men här bara IRL.

Gruppmotivering: Grym grupp! Valberedningen tror att gruppen kommer präglas av stort
engagemang. Gruppen innehåller både mycket erfarenhet och flera fräscha ögonlappar. Flipper-
intresset och drivet är stort och individerna är söta.
Nedan följer, utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i Focumateriet:

• Thomas Johansen

• Olle Månsson

• Boel Brandström

• Gustav Hallberg

• Markus Bertilsson

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



Valberedningen 2018/2019
2019-05-02

Fysikteknologsektionen

Nominering F6
Sexmästare: Jonas ”Stickan” Bohlin

Motivering:Med en brinnande själ för
sektionen samt ett stort intresse för
att både utvecklas personligen och leda
gruppens arbete nomineras Jonas Boh-
lin till ordförande i F6. Han har stort
förtroende hos gruppen och tar and-
ras åsikter på allvar. Under sitt år vill
han arbeta med att F6 ska synas bätt-
re, speciellt under mottagningen. Uti-
fall att pengarna tar slut och bostaden
inte går att betala kan man alltid slå
upp ett tält på Origogården och leva
på lootmat.

Sexreterare: Frida ”Papsen” Olsson

Motivering:Med en bra inställning
och känsla för hur en grupp ska arbeta
tillsammans samt ett stort förtroende
hos gruppen nominerar valberedningen
Frida Olsson till vice ordförande i F6.
Valberedningen tror att hon kommer
komplettera Stig bra med sin utåtrikta-
de personlighet och att hennes positiva
arbetssätt kommer gynna gruppen.

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



Valberedningen 2018/2019
2019-05-02

Fysikteknologsektionen

Kassör: Julia ”Julle” Hammare

Motivering: Julia har ett starkt in-
tresse för ekonomi, och är intresserad
av att lära sig mer och utvecklas i F6.
Hon har gruppens bästa intresse i tan-
karna, men är inte rädd för att säga
ifrån om det krävs. Detta kombinerat
med hennes lugna karaktär och struk-
turerade personlighet gör henne till ett
starkt val för kassör.

Gruppmotivering: Med ett gemensamt mål där F6 är med och verkar för alla sektionsmed-
lemmar, tror valberedningen att den nominerade gruppen kommer klara F6s åtaganden väl.
Gruppen genomsyras av en positivitet och arbetssamhet som lämpar sig väl för arbete i ett
sexmästeri. Framförallt tror valberedningen att denna grupp, tillsammans med de förtroende-
nominerade, kommer ha riktigt roligt tillsammans under det kommande året.

Nedan följer, utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i F6:

• Emelie ”Basket” Sjögren

• Jesper ”Keijser” Keijser

• Sofia Ljungdahl

• Sofia ”Räven” Reiner

• Tintin Vahlin

• Willem ”Jåo-Nåo” de Wilde

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



Valberedningen 2018/2019
2019-05-02

Fysikteknologsektionen

Nominering Djungelpatrullen 19/20
Överste: Axel ”Galten” Prebensen

Motivering:Med sitt lugna sätt och
med stort förtroende från den övriga
gruppen kommer Axel att axla överste-
rollen väl. Han har visat stort intresse
för posten under aspningen och kom-
mer att ta väl hand om sina patrullper-
soner.

Rustmästare: Frida Krohn

Motivering: Frida har under lång tid
engagerat sig i Djungelpatrullen och
tydligt visat att hon kan och vill ta på
sig det ansvar rustmästarposten kräver.
Hon kommer att vara en uppmärksam
vice ordförande till Axel och komplet-
tera honom väl. Frida har dessutom ett
genuint intresse för städning.

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



Valberedningen 2018/2019
2019-05-02

Fysikteknologsektionen

Skattmästare: Johan ”Muttler / Mutt Malte” Bruhn

Motivering: Redan från början gjorde
Johan det klart att han var redo att ta
sig an rollen som ekonomiskt ansvarig
i patrullen. Han har under aspningens
gång sett till att ta reda på vad rollen
innebär, och han har förtroende från si-
na mednominerande som kassör.

Gruppmotivering: Den nominerade gruppen har under aspningens gång visat stort intres-
se för Djungelklubbens verksamhet. De arbetar väl tillsammans och kommer sträva efter att
patrullen ska bli så bra som möjligt nästkommande år.
Nedan följer, utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i Djungelpatrul-
len 19/20:

• Rakel ”Sopan” Hellberg

• Theodor Jendle

• Natalie ”Gurun” Friedman

• Lukas Johansson

• Ylva Svensson

• Tobias ”Bainer” Hainer

• Jesper ”Jesus” Jäghagen

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



Valberedningen 2018/2019
2019-04-29

Fysikteknologsektionen

Nominering Studienämnden Fysik
Ordförande: Albert Johansson

Motivering: Albert har visat ett otro-
ligt engagemang i både SNF och sek-
tionen under aspningen. Han är väl in-
förstådd i hur studienämndens arbete
ser ut och vad som finns att utveckla
och arbeta vidare med under året. Han
brinner för att utveckla utbildningen
och studiehälsan för att göra det bättre
för kommande studenter. Med tidigare
erfarenheter som coach för ett basket-
lag och att vara sektionsaktiv har han
en tydlig bild för hur man i en ledar-
roll får alla i gruppen att samarbeta och
hjälpas åt.

Vice Ordförande: Albin Ahlbäck
Motivering: Intresserad, insatt och
lugn. Med ett stort intresse för studi-
efrågor och en vilja att förbättra studi-
esituationen för gemene student så har
Albin en stor chans att lyckas som vice
ordförande i studienämnden. Albin är
också väl införstådd i vad arbetet som
vice ordförande innebär. Han är heller
inte rädd för att täcka upp för andra
när det behövs och kommer vara ett bra
komplement till Albert.

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



Valberedningen 2018/2019
2019-04-29

Fysikteknologsektionen

Kassör: Anton Wikström
Motivering: Anton har under asp-
ningen visat tydligt intresse för kassörs-
rollen och att engagera sig i sektionen.
Han må sakna tidigare erfarenheter av
ekonomi men har en stor passion och
fallenhet för att lära sig. Han är inte
rädd för att sitta och meka med de-
taljer, vilket är en bra egenskap hos
en kassör. Han har tidigare drivit ett
UF-företag och även sneglat lite på sin
Bilnisse-kompis arbete och tyckt det
verkar väldigt lockande.

Sekreterare: Emma Nirvin

Motivering: Emma söker sekreterare
då hon vill utvecklas som skribent och
person samtidigt som hon gör ett nyt-
tigt och viktigt arbete för sektionen.
Hon har tidigare erfarenheter av att
strukturera upp protokoll. Emma kom-
mer bidra med bra balans och stöd i
gruppen för att främja de förändringar
som vill genomföras för en bättre ut-
bildning i framtiden.

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



Valberedningen 2018/2019
2019-04-29

Fysikteknologsektionen

Kandidatansvarig: Elin Ohlman

Motivering: Elin har under invals-
processen visat stor eftertanke och re-
flektion kring SNFs arbete, framförallt
postspecifikt. Hon är väl införstådd i
vad det innebär att sitta i SNF och det
ansvar hon tar på sig. Med en varm och
öppen personlighet kommer hon kun-
na leda kursutvärderarna på deras väg
och finnas där som ett stöd. Hon har
även erfarenhet av att kursutvärdera
som kommer hjälpa hennes arbete. Med
sin goda uppskattning för tid och en-
gagemang kommer hon utgöra en bra
balans för gruppen.

Veckobladerist: Ida Ekmark
Motivering: Ida har en tydlig vision
för sin post som veckobladerist och har
visat ett driv och intresse under asp-
ningen. Hon har redan idéer på hur hon
ska ta sig an hjärtefrågan att undersöka
möjligheten till videoföreläsningar, och
är dessutom exalterad att få ta del av
resten av SNFs arbete. Idas önskan om
att bidra till sektionen och göra nytta
kommer vara en stor tillgång för grup-
pen.

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


