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Om FARM
FARMs huvuduppgift är att främja kontakten mellan F-studenter (nume-

ra givetvis även TM) och näringslivet, samt att ge studenterna en inblick i
n̊agra av de m̊anga möjligheter som väntar efter en F-examen. FARM ordnar
bl.a. lunchföredrag, studiebesök, en arbetsmarknadsdag och ett mentorskaps-
program. Genom företagskontakter drar FARM dessutom in pengar till sek-
tionen. Sedan m̊anga år tillbaka är Vattenfall huvudsponsor för F-sektionen.
Under läs̊aret 2007-2008 bidrog sponsringsavtalet med Vattenfall med en be-
tydande del till sektionens inkomster.

Året i korthet
Under verksamhets̊aret utförde FARM alla sina ordinarie åtaganden, vil-

ket innebar att ordna lunchföredrag, studiebesök, arrangemang med huvud-
sponsor Vattenfall, mentorskapsprogrammet Odysséen, m.m. FARM hade
under året veckvisa möten. Förutom Vattenfall, bidrog även McKinsey med
sponspengar. FARM förmedlade information fr̊an företag till studenter genom
affischering och en begränsad mängd mailutskick, men endast om det kunde
vara av intresse för teknologerna (t.ex. internship/trainee, exjobb, informa-
tion om branschkvällar, föredrag, etc.), men rena reklamutskick nekades. Vi
tog betalt av företagen för att affischera eller skicka ut mail.

V̊art m̊al var att ordna minst ett lunchföredrag per läsperiod, minst
ett studiebesök per termin, ett mentorskapsprogram, en arbetsmarknadsdag,
samt att verka för att fjol̊arets CERN-resa skulle upprepas. Vi hade även
förhoppningar om att ordna fysiks arbetsmarknadsdag F-expo (numera F-
dagen) under hösten 2007, men p.g.a. av diverse olyckligheter (missförst̊and
mellan oss och schemaläggare och ett par avhopp de sista veckorna) beslöt vi
oss för att skjuta upp den ett år. De företag och individer som anmält intres-
se erbjöds istället att medverka vid andra arrangemang, t.ex. lunchföredrag,
samt lovades att bli inbjudna till nästa års arbetsmarkandsdag. FARM satte
planerandet av en arbetsmarknadsdag inför nästkommande år hög p̊a dag-
ordningen och en s̊adan genomfördes hösten 2008.

Utöver det vanliga startade vi en serie lunchföreläsningar under namnet
”F-are om F”, där vi bjöd in en f.d. fysikstudent varje läsperiod som fick
berätta om hur kunskaper och erfarenheter fr̊an F kommit till nytta i ar-
betslivet. Dessa var mycket uppskattade av studenterna p̊a F. P̊a v̊aren (för
andra g̊angen) ordnade FARM även en studieresa till CERN för 35 studenter
p̊a F till kraftigt subventionerat pris tack vare bidrag fr̊an Martin Cederwall
och FARM. Ocks̊a detta var uppskattat bland studenterna.
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Nedan följer en sammanfattning av v̊ara större arrangemang under året:

Studieresa till CERN, v̊aren 2008: FARM avslutade sitt verksam-
hets̊ar med ett studiebesök för 35 F-studenter till CERN. För ett kraf-
tigt subventionerat pris ingick bussresa, 2 övernattningar p̊a vandrar-
hem i Lausanne, studiebesök vid världens största experiment samt en
eftermiddag/kväll i trevliga Geneve. Vi var bland de sista grupperna
som hade förm̊anen att g̊a ner i tunnlarna och besöka CMS-detektorn
100 m under jord, innan experimenten med LHC började. FARM vill
rikta ett stort tack till Martin Cederwall för det fina bidraget till resan.
Även F-styret och FARM bidrog med en slant var.

Mentorskapsprogrammet Odysséen: Under LP1 drog vi ig̊ang v̊art
mentorskapsprogram för tredje året rad. Omkring 15 deltagare fr̊an F
och Kf/Kb fick varsin mentor fr̊an arbetslivet. FARM ordnade (tillsam-
mans med KfKb’s motsvarighet, Ernst) fyra träffar under året. Utöver
det var det upp till varje student/mentor-par att själva planera om och
när de ville träffas. Mentorskapsprogrammet var mycket uppskattat av
b̊ade studenter och mentorer, även om det var sv̊art att hitta tider som
passade alla.

Föreläsningsserie: ”F-are om F”: En g̊ang per läsperiod bjöd FARM
in en tidigare F-student till att h̊alla ett lunchföredrag. Vi startade
med F-ingenjören, entreprenören och civilekonomen Bert-Inge Hogs-
ved, grundare av programvaruföretaget Hogia i LP2. Serien fortsatte
redan samma läsperiod med Viktor Bengtsson, doktorand i sträng/m-
teori för Cederwall. Under v̊aren gästades vi av Cecila Bladh, en trevlig
tjej som läst fysik i Stockholm och nu jobbade inom Vattanfall Norden.
Serien avslutades med besök F-ingenjören Anna Nilsson-Ehle, en kar-
riärkvinna som bl.a. varit med och grundat Universeum. Föreläsning-
arna var mycket uppskattade och drog en stor publik (fylld GD-sal).
D̊a föreläsningarna gavs i inspirerande syfte och ingen (förutom Cecilia
Bladh fr̊an Vattenfall) representerade ett företag, fick FARM st̊a för
lunchkostnader för alla föredrag utom Vattenfalls.

Lunchföredrag Konsultföretaget Altran Technologies hade ett lunch-
föredrag i GD för F. Även Triathlon Consulting Group hade lunch-
föredrag under året. För lunchföredragen tog vi betalt 5000 kr samt
att företagen fick st̊a för matkostnader. Scania höll ett lunchföredrag i
k̊arhuset för F,E,I och ev. n̊agra fler sektioner. Fler var p̊a g̊ang (bl.a.
Epsilon) under v̊aren men de valde att invänta fysiks arbetsmarknads-
dag som planerades inför hösten 2008.
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Branschkväll med Vattenfall: Enligt tradition ordnade Vattenfall
en branschkväll för F-ettorna, där det efter ett föredrag bjöds p̊a pas-
tasallad, poängpromenad inomhus, och gratis typgodkänd (till skillnad
fr̊an året innan) miniräknare.

Sportarr med Vattenfall: En skridskodag ordnades tillsammans med
Vattenfall p̊a Ruddalen. Det hela var trevligt.

Studiebesök vid Ringhals: FARM ordnade tillsammans med Vat-
tenfall ett studiebesök till kärnkraftverket Ringhals. Vi fick en rund-
vandring i turbinrummet, bjöds p̊a lunch. Besöket avslutades med en
presentation av en F-ingenjör fr̊an Chalmers. Undertecknad var där och
kan intyga att det var intressant.

Medlemmar i FARM läs̊aret 2007 – 2008

2007 HT

Ordförande Marcus Larsson

Vice ordförande Joakim Olsson

Kassör Gustaf Gunnarsson

Ledamot Tommy Andersson

Ledamot Karin Elam

Ledamot Patrik Rodstedt

Ledamot/FnollKs sponschef Pedram Seddighzadeh

2008 VT

Ordförande Joakim Olsson

Vice ordförande Erik Nilsson

Kassör Gustaf Gunnarsson

Ledamot Karin Elam

Ledamot Cecilia Kjellman

Ledamot Axel Lagerlöf

Ledamot/FnollKs sponschef Torbjörn Wästerlid
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