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Slutlig föredragningslista till sektionsmötet
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Verksamhetsplan FARM
ÅR 2015

Vision
Att alla F-teknologer som tar examen vet exakt vilket område de vill arbeta inom
och vilka företag de vill jobba med, och hur de tar sig dit.

Uppdrag
• Arbeta för att skapa en tydligare identitet av FARM som förening gentemot
sektionen.
• Arbeta aktivt för att förbättra masterstudenternas kontakt med FARM och
näringslivet. Studenterna på alla fysikteknologsektionens mastersprogram
ska få den information som är relevant för dem och deras framtida karriärer.
• Utveckla den existerande alumniverksamheten med inriktning mot nya alumner som möjliggör ett effektivt utbyte mellan studenter och alumner.
• Att skapa en regelbundenhet i FARM:s arrangemang för att studenterna ska
få en tydligare uppfattning av vad FARM arbetar med och när de hålls.
• Att på ett så enkelt sätt som möjligt ge studenterna tillgång till information
om företag och föreningar som är relevanta för F – TM-teknologer.
• Att ge alla studenter på sektionen en tydlig och ärlig bild av hur deras studier
är relevanta för arbetslivet.
• Att arbeta för ett starkare samarbete mellan alla arbetsmarknadsföreningar
på Chalmers.
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Mål
• Att arrangera 2 studiebesök per år.
• Att arrangera en branschkväll varje läsperiod, med fokus som är relevant
både för F och för TM.
• Att anslå alla relevanta examensarbeten på de kanaler som finns tillgängliga
för oss.
• Att bidra sektionen med 30 000 kr per år.
• Att få tillgång till en föreningslokal som representerar FARM gentemot sektionen samt fungerar som en arbetsplats för FARM:s arbete.
• Att arrangera följande under mottagningen:
– Brunch
– Föreningskväll där 100 st ska gilla vår facebook-sida.
– Ett alumnispecifikt arr under mottagningen.
• Lägga grunden för ett arr under nästa vår som riktar sig till alumner och
hela sektionen.
• Arrangera en aspning för FARM som på ett engagerande och tydligt sätt
visar asparna vad arbetet inom FARM innefattar.
• Fortsätta utvecklingen av den databas över företag för F-teknologer som
påbörjats under föregående år.

Sektionsstyrelsen
Proposition om Invalsprocesser
Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår

Fysikteknologsektionen
Proposition om Invalsprocesser

Bakgrund
De senaste åren har invalsprocesserna ändrats för FOC, F6 och DP med gott resultat. Av tradition
väljs dock FnollK och FARM fortfarande in på ett annat sätt. För att förenkla invalsprocesserna skulle
det vara bättre om alla invalen skedde på samma sätt, det vill säga att ett visst antal förtroendeposter
väljs in av sektionsmötet som i dagsläget, och att övriga ledamöter väljs in av sektionsstyrelsen på
förslag av valberedningen. Förslaget är därför att varje kommitté ska ha tre förtroendeposter (ordförande,
vice ordförande och kassör) som väljs in av sektionsmötet och att de övriga ledamöterna väljs in av
sektionsstyrelsen. För F6 och DP innebär detta att öhlchefen inte längre kommer att vara förtroendepost.
Denna post kan då istället specifieras i arbetsbeskrivningarna.

Yrkande
Mot denna bakgrund yrkar sektionsstyrelsen:
• att punkt 5.5.2 i reglementet korrigeras på följande sätt:
Från:
5.5.2 Det åligger sektionsmötet att innan utgången av läsperiod 2 utöver de i stadgarna
definierade åliggandena välja:
· Kontinuitetsgrupp 2 till studienämnden.
· FARM.
· FnollK.
· Studerandearbetsmiljöombud.
· Balnågonting.
Till:
5.5.2 Det åligger sektionsmötet att innan utgången av läsperiod 2 utöver de i stadgarna
definierade åliggandena välja:
· Kontinuitetsgrupp 2 till studienämnden.
· Förtroendeposter i FARM.
· Förtroendeposter i FnollK.
· Studerandearbetsmiljöombud.
· Balnågonting.
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• att punkt 5.5.4 i reglementet korrigeras på följande sätt:
Från:
5.5.4 Det åligger sektionsmötet att innan utgången av läsperiod 4 utöver de i stadgarna
definierade åliggandena välja:
· Dragos.
· Sektionsstyrelse.
· Valberedning.
· Kontinuitetsgrupp 1 till studienämnden, förutom årskursrepresentanter.
· Djungelpatrullen.
· F6.
· Focumateriet.
· Revisorer.
Till:
5.5.4 Det åligger sektionsmötet att innan utgången av läsperiod 4 utöver de i stadgarna
definierade åliggandena välja:
· Dragos.
· Sektionsstyrelse.
· Valberedning.
· Kontinuitetsgrupp 1 till studienämnden, förutom årskursrepresentanter.
· Förtroendeposter i Djungelpatrullen.
· Förtroendeposter i F6.
· Förtroendeposter i Focumateriet.
· Revisorer.
• att punkt 6.1 i reglementet korrigeras enligt följande:
Från:
6.1 Det åligger valberedningen att ansvara för nomineringen till följande poster:
· Samtliga poster i sektionsstyrelsen.
· Samtliga förtroendeposter
· Övriga ledamöter i Djungelpatrullen
· Övriga ledamöter i F6
· Övriga ledamöter i Focumateriet
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Till:

6.1 Det åligger valberedningen att ansvara för nomineringen till följande poster:
· Samtliga poster i sektionsstyrelsen.
· Samtliga förtroendeposter
· Övriga ledamöter i Djungelpatrullen
· Övriga ledamöter i F6
· Övriga ledamöter i Focumateriet
· Övriga ledamöter i FARM
· Övriga ledamöter i FnollK
• att punkt 9.4.1 i reglementet korrigeras på följande sätt:
Från:
9.4.1 FARM består av följande poster:
· Ordförande.
· Vice ordförande.
· Kassör.
· Alumnirepresentant.
· En ledamot från FnollK.
· 0-4 ledamöter.
Där ordförande, vice ordförande och kassör är förtroendeposter.
Till:
9.4.1 FARM består av följande poster:
· Ordförande.
· Vice ordförande.
· Kassör.
· En ledamot från FnollK.
· 0-5 ledamöter.
Där ordförande, vice ordförande och kassör är förtroendeposter.
9.4.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter.
Nomineringarna av ledamöterna ska diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med
att nomineringarna av förtroendeposterna offentliggörs.
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• att punkt 9.5.1 i reglementet korrigeras på följande sätt:
Från:
9.5.1 FnollK består av följande poster:
· Ordförande.
· Vice ordförande.
· Kassör.
· 0-4 ledamöter.
Där ordförande, vice ordförande, kassör och ledamot är förtroendeposter.
Till:
9.5.1 FnollK består av följande poster:
· Ordförande.
· Vice ordförande.
· Kassör.
· 0-4 ledamöter.
Där ordförande, vice ordförande och kassör är förtroendeposter.
9.5.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter.
Nomineringarna av ledamöterna ska diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med
att nomineringarna av förtroendeposterna offentliggörs.
• att punkt 9.6.1 och 9.6.2 i reglementet korrigeras på följande sätt:
Från:
9.6.1 F6 består av följande poster:
· Ordförande, Sexmästare.
· Vice ordförande, Sexreterare.
· Kassör
· Öhl- och spritchef.
· 0-5 ledamöter
Där ordförande, vice ordförande, kassör och öhl- och spritchef är förtroendeposter.
9.6.2 De 0-5 övriga ledamöterna utses i nära anslutning till val av förtroendeposter och tjänstgör
under ett års tid. De ska genomgå ett samtal med valberedningen innan de kan rekommenderas
för tjänstgöring. Övriga medlemmar skall godkännas av sektionsstyrelsen. Om någon av de övriga
medlemmarna ej tillsätts enligt ovan kan de fyllnadsväljas av sektionsstyrelsen i samråd med sittande
förtroendevalda.
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Till:
9.6.1 F6 består av följande poster:
· Ordförande, Sexmästare.
· Vice ordförande, Sexreterare.
· Kassör
· 0-6 ledamöter
Där ordförande, vice ordförande och kassör är förtroendeposter.
9.6.2 Ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter.
Nomineringarna av ledamöterna ska diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med
att nomineringarna av förtroendeposterna offentliggörs.
• att punkt 9.6.8 stryks ur reglementet
9.6.8 Det åligger F6:s öhl- och spritchef:
att ansvara för F6:s inköp och hantering av alkohol.
• att punkt 9.7.1 och 9.7.2 i reglementet korrigeras på följande sätt:
Från:
9.7.1 Djungelpatrullen består av följande poster:
· Ordförande, Överste.
· Vice ordförande, Rustmästare.
· Kassör, Skattmästare
· Öhlchef.
· 0-6 adjutanter
Där ordförande, vice ordförande, kassör och öhl- och spritchef är förtroendeposter.
9.6.2 De 0-6 adjutanterna utses i nära anslutning till val av förtroendeposter och tjänstgör
under ett års tid. De ska genomgå ett samtal med valberedningen innan de kan rekommenderas
för tjänstgöring. Övriga medlemmar skall godkännas av sektionsstyrelsen. Om någon av de övriga
medlemmarna ej tillsätts enligt ovan kan de fyllnadsväljas av sektionsstyrelsen i samråd med sittande
förtroendevalda.
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Till:
9.7.1 Djungelpatrullen består av följande poster:
· Ordförande, Överste.
· Vice ordförande, Rustmästare.
· Kassör, Skattmästare
· 0-7 ledamöter
Där ordförande, vice ordförande och kassör är förtroendeposter.
9.6.2 Ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter.
Nomineringarna av ledamöterna ska diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med
att nomineringarna av förtroendeposterna offentliggörs.
• att punkt 9.7.8 stryks ur reglementet
9.6.8 Det åligger Djungelpatrullens öhlchef:
att ansvara för Djungelpatrullens inköp och hantering av alkohol.
• att punkt 9.8.1 och 9.8.2 i reglementet korrigeras på följande sätt:
Från:
9.8.1 Focumateriet består av följande poster:
· Ordförande, Kapten.
· Vice ordförande, Styrman.
· Kassör, Kistväktare
· Automatpirat.
· 0-4 ledamöter
Där ordförande, vice ordförande och kassör är förtroendeposter.
9.8.2 De 0-4 ledamöterna utses i nära anslutning till val av förtroendeposter och tjänstgör
under ett års tid. De ska genomgå ett samtal med valberedningen innan de kan rekommenderas
för tjänstgöring. Övriga medlemmar skall godkännas av sektionsstyrelsen. Om någon av de övriga
medlemmarna ej tillsätts enligt ovan kan de fyllnadsväljas av sektionsstyrelsen i samråd med sittande
förtroendevalda.
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Till:
9.8.1 Focumateriet består av följande poster:
· Ordförande, Kapten.
· Vice ordförande, Automatpirat.
· Kassör, Kistväktare
· 0-5 ledamöter
Där ordförande, vice ordförande och kassör är förtroendeposter.
9.8.2 Ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter.
Nomineringarna av ledamöterna ska diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med
att nomineringarna av förtroendeposterna offentliggörs.
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MOTION
2015-02-13

Motion om andra läsningen av stadgeändring
Bakgrund
Under Fysikteknologsektionens andra sektionsmöte, läsåret 2014/2015, bifölls en motion angående
ändringar av bl.a. stagdga och reglemente. Enligt stadgan 22.1 kan stadgan endast ändras om
förslaget får bifall med kvalificerad majoritet om minst 2/3 på två på varandra följande sektionsmöten. För att förslaget skall gå igenom måste ändringen därmed även klubbas även på
detta sektionsmöte.

Yrkanden
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionärerna därför på
att
Sektionsmötet fastställer förslag på ny stadga enligt bilaga.

Göteborg, fredagen den 13:a februari 2015

Marcus Birgersson
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Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsens yttande angående
”Motion om andra läsningen av stadgeändring”

Bakgrund
På sektionsmötet i läsperiod två bifölls motionen om stadgeändring och sektionsstyrelsen anser inte att
förutsättningarna har ändrats sedan dess, utan tycker att förslaget är väl genomarbetat.

Yrkande
att motionen bifalles i sin helhet.
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