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F-styret skall under verksamhetsåret
2012/2013 verka för följande mål:
• Synliggöra styrets och sektionens verksamhet.
Genom bland annat informationsföreläsningar och informationsfoldrar samt uppmuntra till användadet av den grafiska profilen.
• Se över hur man kan nu ut till fler medlemmar genom olika typer av informationskanaler.
Se över nyhetsbrevet och påbörja användandet av sektionsTVn.
• Fortsätta arbetet med insyning av Focus.
Pågår kontinuerligt, inga särskilda satsningar.
• Utöka samarbetet med SG Fysik.
Se över möjligheterna till gemensamma arrangemang.
• Fortsätta på arbetet med ett nationellt samarbete mellan F-sektioner.
Vara en drivande kraft och verka för en uppstart.
• Medverka i arbetet för utvecklandet av naturvetargården.
Bevaka arbetet och bistå vid behov.
• Verka för fler och bättre studiearbetsplatser.
Som en del i utvecklandet av naturvetargården.
• Utveckla mastersmottagningen och involvera masterstudenterna mer i sektionens verksamhet samt utveckla den
oberoende studiebevakningen på masternivå.
Mastersmottagningen är någonting som behöver ses över, och man behöver finna en form som
passar så många som möjligt
• Verka för fler skåp i fysikhusen.
Frågan har uppmärksammats på högre nivå och det gäller att följa utvecklingen.
• Verka för en bra och trivsam sektionslokal för alla medlemmar genom tillsättandet
av en arbetsgrupp med Focus-fokus.
Ett inrättande av en arbetsgrupp med fokus på långsiktig utveckling av sektionslokalen bör tillsättas.
• Undersöka och verka för att förbättra arbetsmiljön på masterprogrammen.
Detta som en del av utvecklingen av SAMOns funktion.
• Verka för utökat samarbete inom utbildningsområdet.
Eftersom projektet översyn naturvetenskap kommit med förslag på gemensamma inslag i utbildningen inom vårt utbildningsområde känns det naturligt att öka arbetet sektionerna emellan. Ett
ökat samarbete ökar även möjligheterna till att driva större projekt.
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• Verka för en uppdatering av Fysikteknologsektionens websida.
Nuvarande websidan är utdaterad och för komplicerad.
• Fortsätta arbetet med förbättringen av invalsprocesserna till våra föreningar.
Aktivt delta i det arbete som arbetsgruppen för förbättring av våra invalsprocesser utför.
• Verka för ett ökat samarbete mellan sektion och högskola.
• Arbeta med att ta fram ett preliminärt mål- och visionsdokument.
Ett mål- och visionsdokument ska innehålla sektionens långsiktiga mål. Framtida F-styren ska
kunna bygga sin verksamhetsplan utifrån mål- och visionsdokumentet.
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