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Verksamhetsberättelse FOC 2013/2014
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Revisionsberättelse FOC 2013/2014
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Motion om revidering av stadga, reglemente och övriga styrdokument
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Styrets yttrande rörande revidering av stadga, reglemente och
övriga styrdokument

E

Motion om antalet ledamöter i FARM

F

Styrets yttrande rörande antalet ledamöter i FARM
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Under läsåret 2013/14:
Focumateriet har handhaft Focumaten, Focumama samt Drickomaten
Focumateriet har utfört reparationer av flipperspel efter ekonomisk och annan förmåga
Focumateriet har burit skyddsutrustning samt medtagit städdon till sektionstillställningar i sådan
omfattning att inga klagomål hörts från F6’ håll
Focumateriet har tillhandahållit teknologerna kaffe, te och socker genom automaten Focumama
Focumateriet har under nollningen 2013 arrangerat en flipperkväll för de nyantagna
Focumateriet har under nollningen 2013 arrangerat en brädspelskväll för de nyantagna
Focumateriet har representerat sektionen genom att ”gå på par” under minst en pubrunda, och då
även engagerat andra F-teknologer
Focumateriet har på ett objektivt sätt rapporterat från var läsperiods sektionsmöte för att
teknologen oavsett geografisk orientering skall kunna underrätta sig om sektionens arbete
Focumateriet har under hösten 2013 arrangerat det populära Focköret
Focumateriet har under våren 2014 arrangerat Sektionsaktivabastun som tack till de som engagerat
sig i sektionens arbete
Focumateriet har under hösten 2013 representerat sig själva under Bandartjorbanget
Focumateriet har under våren arrangerat en rekryteringsprocess av nya pirater, en så kallad aspning
I slutet av läsperiod två avgick Britta Thörnblom som Kapten, ersattes av Rickard Andersson
Samtidigt fyllnadsvalde F-styret in Ragnar Englund som ledamot

REVISIONSBERÄTTELSE
2014-12-02
Focumateriet 13/14

Revisionsberättelse Focumateriet 13/14
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen för Focumateriet 13/14. Det är ordförande
Britta Thörnblom (HT13) samt Rickard Andersson (VT14) och kassör Daniel Andrén som har
ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att bokföringslagen tillämpas vid
uppförande av årsbokslut. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på
grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och kommitténs tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som kommittén gjort när den upprättat årsbokslutet samt att
utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund
för våra uttalanden nedan.
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Kommittén har enligt vår bedömning inte handlat i strid med sektionens stadgar eller reglemente. Vi tillstyrker att sektionsmötet fastställer redovisningen för kommittén och beviljar ordförande och kassör ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Göteborg, tisdagen den 2:a december 2014

Revisorerna genom

Marcus Birgersson
Revisor

Revisor
http://www.ftek.chalmers.se/main/revisor
Marcus Birgersson
revisor@ftek.chalmers.se
marbirg@student.chalmers.se

Revisorssuppleant
Eva Hegnar
hegnar@student.chalmers.se

MOTION
2014-12-02

Motion om ändring av stadga, reglemente samt
övriga styrdokument
Bakgrund
Under många år har det många gånger upplevts som att sektionens styrdokument är tvetydiga,
inaktuella och i viss mån dåligt uppbyggda.
Detta är ett resultat av att det inte funnits tillräckligt med tid att se över dessa, i kombination
med att det ofta läggs in nya saker i dessa.
Man vill generellt att stadgan ska vara sektionens stomme, denna skall lista de absolut viktigaste
saker som sektionens organisation bygger på. Man skulle kunna säga att ”stadgan skall skydda
sektionsmötet från sig självt”. Reglementet skall vara ytterligare regler för hur sektionsmötet
vill att organisationen skall drivas mellan mötena. Man skulle kunna säga att ”reglementet skall
skydda sektionsmötet från sektionsstyrelsen”. Därutöver bör sektionen ha andra styrdokument
som reglerar vissa delar av verksamheten. Exempel på sådana kan inkludera mötesordning för
sektionsmötet, ekonomiska riktlinjer, arbetsordningar för kommittéer m.fl. Detta eftersom det
skall vara enkelt att se hur en del av sektionens verksamhet skall bedrivas utan att behöva
korsläsa ur flera olika dokument.
Stadga och reglemente bör utöver detta återspegla sektionens faktiska verksamhet, vara utformade så att man enkelt kan undersöka vad som gäller för viss paragraf utan att behöva lusläsa
hela dokumentet, samt inte innehålla onödigt mycket detaljreglerande information.
Med dessa punkter som utgångspunkt har det under sommaren tagits fram utkast på nya stadgar
och nytt reglemente.
Detta arbeta har nu slutförts av den arbetsgrupp som sektionsmötet tilsatte under mötet LP1
2014. Arbetsgruppen har bestått av sektionsmedlemmar med tidigare erfarenhet av olika delar
av sektionen, medlemmar med mindre erfarenhet, samt representanter ur sektionsstyrelsen.
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Arbetsgång

Arbetet har utgått från flera olika huvudpunkter. I ett första skede har stadgan försökt mappas
mer mot kårens centrala stadga vad gäller kapitelordning samt kapitelnamn. Därefter har saker
som ej längre är relevant skalats bort. Saker som i dagsläget inte återspeglar den verksamhet
som sker på sektionen.
Det arbete som skett därefter är att se till så att den information som finns i stadgan är tillräckligt
övergripande för att inte behöva ändras speciellt ofta. Reglementet har blivit enklare att följa
genom att olika typer av definitioner har minskats ner och ersatts med explicita förklaringar vid
varje post vad som gäller för den posten. De främsta förändringar som gjorts har varit att flytta
ut stora delar från reglementet till arbetsordningar.
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Sammanfattade förändringar

Alla förändringar som skett är tydligt utmärkta i medföljande bilagor. Det som kan vara svårt
att följa är de gånger då kapitel flyttats eller gått från att vara kapitel till delkapitel. Då information försvunnit har denna explicit stryks över och då information tillkommit har denna
stryks under i förslaget. I de fall då information flyttats från reglemente till arbetsordningar har
denna strykts över och färgats grön. Det dokument som tidigare hetter Fysikteknologsektionens
övriga styrdokument”har delats upp till att bli flera dokument och sektionen är istället tänkt
att ha en dokumentsamling av styrdokument där vissa är tänkta att enbart kunna förändras av
sektionsmötet, medan andra ska kunna ändras av sektionsstyrelsen.
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Konsekvenser

De största reella förändringarna i och med det nya förslaget är att sektionsstyrelsen har större
befogenheter att ändra kommittéernas, studienämndens samt funktionärernas åligganden, samt
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att valberedningen kopplas ifrån sektionsstyrelsen. Vi tycker dock det är lämpligt att ge sektionsstyrelsen den möjligheten till reglering i och med att detta ger en mer dynamisk verksamhet på
sektionen. Vi har dock skrivit in att alla ändringar som görs av sektionsstyrelsen ska rapporteras
till kommande sektionsmöte vilket gör att sektionsmötet kommer att ha god insikt i vilken typ
av verksamhet som sektionsstyrelsen vill föra och därmed också har möjlighet att yttra sig kring
detta.
Att valberedningen blir fristående från sektionsstyrelsen är också viktigt av flera skäl. Dels så
kan dessa helt koncentrera sig på sin uppgift som valberedning och därmed få en mer kvalitativ
valberedningsprocess. Dessutom så minskar det arbetsbelastningen för vice ordföranden och det
har i vissa fall varit konstigt när vice ordföranden skall valbereda nya kärnstyret. Vi yrkar dock
på att valberedningen i år fortsätter att arbeta enligt den gamla strukturen året ut.

Yrkanden
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionärerna därför på
att
Sektionsmötet antar förslag på ny stadga enligt bilaga.
att
Sektionsmötet antar förslag på nytt reglemente enligt bilaga.
att
Sektionsmötet antar förslag på nya styrdokument inkl. arbetsordningar
enligt bilaga.
att
Nuvarande valberedning fortsätter sitt arbete året ut enligt nuvarande
struktur.
att
sektionsstyrelsen åläggs att under verksamhetsåret uppdatera sektionens
styrdokument så att dessa följer det nya förslaget på stadga och reglemente.
att
sektionsstyrelsen åläggs att utse en av FnollK:s ledamöter att vara suppleant i sektionsstyrelsen under sitt verksamhetsår 2015.

Göteborg, tisdagen den 2:a december 2014

Marcus Birgersson

Vincent Ericsson

Joel Strand

Frida Ulander

Jens Wilhelmsson

Anders Fredriksson

Sektionsstyrelsens yttrande angående
Motion om ändring av stadga, reglemente samt övriga styrdokument
Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsens yttande angående
”Motion om ändring av stadga, reglemente samt övriga styrdokument”

Bakgrund
Styrelsen har haft bra sammarbete och kommunikation med arbetsgruppen, inte minst då två ledamöter
från styrelsen varit representerade i arbetsgruppen. Styrelsen är positiv till arbetsgruppens förslag och
vi ser inte att ändringarna kommer att påverka sektionens praxis i verksamhetsutövningen i stort, utan förslaget kommer att anpassa sektionens styrdokument efter verksamheten bättre, samt förenklar
beslutsvägarna för att hålla dem uppdaterade.
Styrelsen tror dock att tillägget i reglemente för möjligheten att hålla sammanträde bakom stängda
dörrar enligt förslagets paragraf 7.2.9 kommer att innebära en ändring av praxis framför allt när det
gäller styrelsens hantering av incidenter. I nuläget så säger arbetsordningen för incidenthantering att
överläggning gällande incidenter skall ske bakom stängda dörrar av anledningen att incidenter ofta är
av en känslig karaktär och för att inblandade inte skall riskeras att hängas ut i onödan. Under sådan
överläggning skall även ett icke offentligt protokoll föras för att framtida styrelser skall kunna använda
hantering av tidigare incidenter som underlag för beslut av åtgärder och ledning för hur ärenden bör
hanteras. Arbetsgruppens förslag innebär att sådant protokoll inte skall få föras, samt att beslut inte
kommer att kunna tas bakom stängda dörrar, något som innebär att eventuella tjänstgörande suppleanter
kommer att kunna delta i beslut kring incidenter men att de automatiskt inte har rätt att delta under
incidenthanteringsprocessen eller diskussionen som ligger som underlag för beslutet. Vi anser att det är
olämpligt att göra dessa förändringar i praxis utan att fundera mer ingående över vilka konsekvenser det
kommer få, utan föreslår att förslaget ändras till ett som inte förändrar gällande praxis. Om en ändring
av sagda praxis är önskvärt bör detta behandlas i en separat motion på nästa sektionsmöte för att skapa
tid för att djupare analysera förändringens konsekvenser.
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Yrkande
att motionen bifalles med följande ändringar.
att reglementets paragraf 7.2.9 ändras till
7.2.9 Bakom stängda dörrer
• Sektionsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, för visst ärende med minst
besluta att sammanträde sker bakom stängda dörrar.

2
3

majoritet

• Enbart ordinarie ledamöter av sektionsstyrelsen äger närvarorätt vid sammanträde bakom
stängda dörrar.
• Sektionsstyrelsen kan adjungera in övriga deltagare.
• Endast beslutprotokoll fört då mötet hålls bakom stängda dörrer skall anslås.
• Det som diskuteras bakom stängda dörrar får ej föras vidare till trejde part.
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Motion om antalet ledamotsposter i FARM

Marina Yudanov

Motion om
antalet ledamotsposter i FARM
Marina Yudanov

Bakgrund
Platserna i FARM är i nuläget 5 specifikt bestämda poster och 0-2 ledamöter. Mycket av det övriga
arbetet tillfaller ledamötena som får hög och spridd arbetsbelastning utan egentlig riktning. Eftersom vi
är så få spiller också övriga arbetet i hög utsträckning över på de specifika posterna, som då får svårare
att fokusera på sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Det är svårare att sträva framåt om alla harvar i
samma träskuppgifter och inte kan släppa dem för att kunna ta sig an nya saker.
Argument för:
• I år är det första gången på mycket länge som en gnista med intresse för FARM har tänts och
fattat lite eld, och vi vill ta tillvara på denna chans för att se vad en större arbetsmarknadsgrupp
kan åstadkomma för sektionen. De andra sektionerna på Chalmers är överlag begåvade med många
fler som engagerar sig i arbetsmarknadsfrågor än vad vi är.
• NollK-representanten kan inte ses som en fullvärdig ledamot i FARM (Simon kan säkert intyga
detta själv) och alltså är vi i praktiken max 4+2 pers. För få!!
• Vi har under året märkt av ett behov av att någon kan ta på sig specifika ansvarsområden såsom:
IT-ansvarig, PR-ansvarig, mentorskapsansvarig, matansvarig. Har inte funnits utrymme till detta
och det har blivit spridd merbelastning på alla.
• Mycket av arbetet i FARM är förarbete som inte kan delegeras till en puff”under ett tillfälle. Själva
deltagandet på arret är knappt en tiondel av arbetet och att få avlastning där spelar inte jättestor
roll. Risken finns att man bara skapar mer arbete för sig själv med att administrera puffar.
• Andra arbetsmarknadsgrupper på Chalmers är ofta många fler än vi och kan då göra fler och större
evenemang. Vi vill ta tillvara på engagemanget och involvera fler i näringslivsfrågor.

Yrkande
att berörd paragraf i reglemente osv. ändras till 0-4 ledamotsposter.

1

Sektionsstyrelsens yttrande angående
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Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsens yttande angående
”Motion från FARM ang. antalet ledamotsposter i föreningen”

Bakgrund
Styret anser att andemeningen i motionen är väl genomtänkt och är något vi vill godkänna men att
yrkandet är inte helt välformulerat. Vi anser också att det ska direktjusteras då inval till kommittén sker
innan beslutet hinner justeras.

Yrkande
att motionen bifalles med ändringsyrkande enligt nedan.
att första att-satsen ändras till ”att femte punkten under paragraf 9.4.1 i reglementet ändras från ’0-2
ledamöter’ till ’0-4 ledamöter’ ”
att ändringen även sker i andra eventuella ändringar av reglemetet som klubbas under detta sektionsmöte.
att beslutet direktjusteras.
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