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Vision
Att alla F-teknologer som tar examen kommer ut till den sysselsättning de tycker
är roligast.

Uppdrag
• Att underlätta möjligheten för studenter på sektionen att skapa kontakt med

företag, att låta dem ta sina första steg mot ett jobb eller mot att söka ett
jobb.

• Att göra studenterna på sektionen medvetna om vad du blir som teknisk
fysiker och teknisk matematiker.

• Att göra FARM till den självklara vägen för företag att marknadsföra sig
mot tekniska fysiker och tekniska matematiker.

• Att göra sektionsmedlemmarna medvetna om vad FARM gör och vad vi
strävar efter. De ska även vilja vara med på det vi gör.

Mål
• Arrangera fyra studiebesök per år.

• Arrangera en till två branschkvällar/kvällsevent per läsperiod.

• Arrangera arbetsmarknadsmässan F-dagen med 10 företag från de 4 popu-
läraste branscherna för tekniska fysiker och tekniska matematiker.

• Alla relevanta examensarbeten vi får in ska anslås såväl på Focus som på
sociala medier.

• Arrangera chalmeristmiddagen med målet att ha 100 nollan som besökare.
Det ska vara en alumn per fem nollan.

• Att arrangera en studieresa till CERN. Detta ska göras så ekonomiskt gynn-
samt som möjligt.
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• Att bidra sektionen med 30 000 kr per år.

• Att starta upp ett självförsörjande mentorskapsprogram mellan teknologer
och alumner på teknisk fysik och teknisk matematik där fokus ligger mer
på kvalitet än kvantitet. Vi vill att de som går med i projektet kommer att
fortsätta sina samarbeten hela året för att vi ska kunna utveckla programmet
inför nästa år.

• Att bygga en databas över företag inom branscher där tekniska fysiker och
tekniska matematiker är attraktiva. I denna databas skall bland annat in-
formation om företagets branschtillhörighet och regionala placering finnas.

• Att arrangera aspning för FARM som ska inkludera:

– Möjlighet för aspar att vara F-värd för ett företag på F-dagen.
– Besök hos någon av FARM:s medlemmar.
– Event då vi berättar vad var och en av oss gör i FARM.
– Aspbrunch
– Aspfika
– Möjlighet för aspar att delta i ett lunchmöte.

• Att arrangera följande under mottagningen:

– Brunch
– Föreningskväll där 100st ska gilla vår facebook-sida.
– Chalmeristmiddagen enligt ovanstående.
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