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Sektionsstyrelsen ska under verksamhetsåret
2022/2023 verka för följande mål:

Kommunikation

Sektionsstyrelsen ämnar arbeta med hur information om arrangemang och projekt når ut till sektionens
medlemmar så att informationen kommer fler till dels.

Sektionsstyrelsen åtar sig därför att:

• Se till att mer information om arrangemang läggs upp på Ftek
Information har i större utsträckning lagts upp på Ftek det senaste året. Sektionsstyrelsen ska
arbeta med att information om arrangemang och andra projekt fortsatt inte enbart ska läggas
upp i Fysikteknologsektionen-gruppen på Facebook utan även på Ftek. Information på engelska
ska även finnas för att underlätta för sektionens internationella studenter att kunna ta del av
arrangemang.

• Synliggöra studentrepresentanterna och deras roll
Det är svårt för gemene sektionsmedlem att veta vilka som sitter som studentrepresentanter på
högskolans institutioner, program och övriga forum. Sektionsstyrelsen ska jobba för att synlig-
göra deras roll och vilka dom är, samt även öka det egna samarbetet mellan styret och repre-
sentanterna.

• Utvärdera intern kommunikation mellan sektionsmedlemmar
Många sektionsmedlemmar önskar att få information om arrangemang via andra kanaler än
Facebook som i mångt och mycket är sektionens primära kommunikationskanal. Därför ämnar
sektionsstyrelsen utvärdera den interna kommunikationen, som nu även innefattar ett veckovist
nyhetsbrev, för att se om det går att göra förbättringar.

Medlemsinflytande

Sektionsstyrelsen vill förbättra möjligheten för sektionens medlemmar att påverka sektionens verk-
samhet och möjliggöra för medlemmar att i större grad delta i sektionens förändringsarbeten.

Sektionsstyrelsen åtar sig därför att:

• Uppdatera styrdokumenten
Listan med styrdokument, i synnerhet policies, växter sig allt större för varje år. Utöver orim-
ligheten i att förvänta sig av någon att läsa många tiotals sidor av bestämmelser är många ut-
daterade och saknar relevans i dagsläget. Styret ska se över, förenkla och göra styrdokumenten
mer relevanta för det arbete som faktiskt sker på sektionen. Särskilt incidenthanteringspolicyn
är i stort behov av att omarbetas för att skapa större trygghet och rättssäkerhet.

• Skapa riktlinjer för valberedningsprocessen och fyllnadsval
Valberedningen jobbar idag utan fasta direktiv eller bestämmelser om hur processen ska gå till.
För att underlätta valberedningens arbete, skapa kontinuitet mellan åren samt ge sektionen
mer insyn i processen ska styret ta fram riktlinjer för valberedningens arbete. Styret ska även
tydliggöra hur fyllnadsval går till och skapa riktlinjer kring dessa.
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Medlemsnytta

Sektionsstyrelsen vill arbeta för att fysikteknologer ska få det bättre och få ut mer av sitt medlemskap
i sektionen.

Saker som ska göras är bland annat att:

• Ta fram en central guide över sektionen som bilaga till sektionens överlämningar
Det krävs en del arbete att skriva en bra överlämning. Sektionsstyrelsen vill därför arbeta med
att underlätta denna process och ta fram en central guide för hur sektionen fungerar.

• Implementera och utvärdera sektionens miljö- och hållbarhetsbeslut
Under året antog sektionsmötet ett förslag om att arrangörer som arrangerar fler än fyra ar-
rangemang om året ska servera vegetarisk mat på minst hälften av sina arrangemang för sek-
tionsmedlemmar. En del av detta beslut var att utvärdera under året. Sektionsstyrelsen ämnar
därför att undersöka om det är ett beslut som sektionen vill behålla tills vidare och ta fram
fortsatta policies.

• Slutför utökandet av sektionslokalen
Sektionslokalen ska renoveras och utökas under våren 2023 och vara färdigställd till mottagningen
därefter. Styret ska verka för att maximera medlemsnyttan som denna om- och utbyggnation
ger genom att ta in förslag från både arrangörer och gemene sektionsmedlem. Styret ska även
tillse att den negativa påverkan på studiesociala livet och sektionsengagemang minimeras.

Fortsatt arbete

Sektionsstyrelsen ämnar att fortsätta arbete med nedanstående punkter som påbörjats under föregå-
ende år:

• Arbeta för att förebygga psykisk ohälsa hos sektionens medlemmar
Att arbeta för att förbättra den psykiska hälsan är viktigt, framförallt då F och TM har mycket
dåliga resultat i studentbarometern som undersöker psykisk ohälsa på olika program.

• Arbeta för fortsatt högt utnyttjande av äskningspotten
Sektionen har en äskningspott som i många år inte utnyttjas till fullo. Styrelsen hoppas kunna
hålla igång användandet av denna pott för att öka medlemsnyttan på sektionen.

• Arbeta för att välkomna internationella masterstudenter i sektionens verksamhet
En stor del av sektionens medlemmar är studenter på något av F och TM:s associerade master-
program. En stor del av dessa studenter är dessutom inte svenskspråkiga. Därför vill sektions-
styrelsen arbeta för att nå ut med mer information till sektionens masterstudenter.
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