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F-styret skall under verksamhetsåret
2013/2014 genomföra följande:

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

Verka för bästa tänkbara utbildningskvalité och för att teknologer
har en god kontakt med näringslivet under och efter avslutade
studier

• Delta i det nationella samarbetet mellan F-sektioner.
Vara en drivande kraft och se till att utbytet kommer alla medlemmar till nytta. Anordna ett möte
på Chalmers våren 2014. (2,8)

Främja ett rikt studentliv
Utöver särskilda satsningar verksamhetsåret 13/14 arbetar F-styret kontinuerligt enligt reglementet med
bland annat Nollans infoföreläsning om sektionen, mastersmottagning för att nå ut med information till
internationella studenter, hålla interna möten m.m.

• Skapa Fysikteknologsektionens nya websida
En specifikation är gjord, styrelsen ska se till att arbetet blir genomfört. (5,10)

• Medverka i arbetet för utvecklandet av naturvetargården.
Bevaka arbetet och bistå vid behov. Underlätta för medlemmarna under pågående ombyggnation.
(6,7)

• Vårda skåp och sektionslokal
Klippa upp skåpen samt fortsätta arbetet med upprustning av Focus. (7)

• Uppdatera mål- och visionsdokumentet.
Se till att dokumentet är aktivt. (5)

• Arbeta med invalsprocesser
Följa upp de nya invalsprocesserna och se över om och hur de bör göras permanenta. (5,6)

• Nå ut med information till alla medlemmar
Se över hur information kan spridas på engelska samt till de som inte går in på sektionens hemsida.
Befästa samarbetet mellan PR-chefer och övriga informationsansvariga på sektionen. (5,10)

Skapa utrymme för personlig utveckling genom engagemang i sek-
tionens verksamhet
Arbetas med kontinuerligt, inga särskilda satsningar verksamhetsåret 13/14.

Representera och stödja sektionens medlemmar
Utöver särskilda satsningar verksamhetsåret 13/14 arbetar F-styret kontinuerligt enligt reglementet med
att bland annat hålla sektionsmöten.
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• Utnyttja påverkansplattformar
Sektionen har representanter i olika utskott i Kåren samt i Högskolans programråd och institution.
F-styret ska jobba för att alla platser fylls av en f-teknolog. (1,11)
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