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Verksamhetsplan
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Verksamhetsplan FnollK 2016

FnollK 2016 har som m̊al att alla Nollan som vill ska klara
första tentan.

För att uppn̊a detta vill FnollK att de välfungerande räknestugorna ska fortsätta utvecklas.
Arrangemang ska läggas s̊a att Nollan i största m̊an har tid till sina studier. Även studierelaterade
arrangemang ska planeras och utföras. FnollK vill även uppmuntra phaddrarna till att hjälpa
Nollan att utveckla god studieteknik d̊a läsperiod 1 har börjat.

FnollK 2016 har som m̊al att alla Nollan som vill ska hitta
en kompis.

Under mottagningen ska phaddergrupperna erbjuda flertalet tillfällen för Nollan att umg̊as med
likasinnade. Arrangemang ska utformas s̊a att Nollan har möjlighet att umg̊as med och lära
känna m̊anga individer.

FnollK 2016 har som m̊al att även öka gemenskapen mellan
studenter antagna till Teknisk Matematik.

FnollK vill införa arrangemang främst riktade till studenter antagna till TM, för att öka den
interna gemenskapen inom programmet.

FnollK 2016 har som m̊al att fortsätta utveckla puffkulturen
p̊a F.

Genom att öppna upp för förslag fr̊an sektionsmedlemmar ska även de som inte är föreningsaktiva
ha möjlighet att hjälpa till att utforma delar av mottagningen. FnollK ser även positivt till att
l̊ata puffar hjälpa till p̊a olika arrangemang och kommer att jobba med att upplysa sektionsmed-
lemmarna om vilka möjligheter som finns att hjälpa till.

FnollK 2016 har som m̊al att Nollan ska lära känna Chal-
mers och dess föreningar, b̊ade p̊a sektionsniv̊a och k̊arniv̊a.

Genom att promota olika föreningars arrangemang p̊a tydliga sätt och ge s̊a m̊anga föreningar
som möjligt plats i mottagningsschemat har FnollK som m̊al att Nollan ska f̊a information om
föreningar, kommittéer och funktionärer.

FnollK 2016 har som m̊al att mottagningen vara för alla.

Under mottagningen ska flertalet olika arrangemang utföras. Alla som vill ska vara välkomna att
delta s̊a mycket de vill. FnollK strävar efter en sund inställning till alkohol under hela mottag-
ningen.
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Verksamhetsberättelse SNF 14/15

1 Mottagning

SNF deltog i mottagningen p̊a föreningskvällen och sektionsmyset. Vi arrangerade även en pub
med quiz i Kajsabaren.

2 Kursutvärdering

Under året har SNF tillsett att det funnits kursutvärderare i alla kurser som vi har ansvar för
att det ska finnas kursutvärderarere i, samt sett till att dessa vet vad som förväntas av dem.

Under läsperiod 3 gjordes en större revision av dokumentet ”how to kursutvärdera”, vilket
förkortade dokumentet avsevärt.

3 Masterbevakning

Masterutvärderingsansvarig har under året arbetat mycket med att starta upp den s̊a kalla-
de ”Masterenheten”, vars syfte är att förbättra insynen i masterprogrammens kurser. Under
läsperiod 1 och 2 togs en struktur fram för denna, och under läsperiod 3 och 4 togs de första ste-
gen för att skapa denna. Masterprogramansvariga kontaktades och informerades om vad vi ville
göra och verkade positiva. Studenter rekryterades för den första masterenheten under läsperiod
4.

4 Cocktailpartyn

SNF 14/15 har arrangerat 4 cocktailpartyn under året.

5 BSD

Antalet BSDer under året har varit l̊agt. Detta beror till stor del p̊a att vi tidigare har f̊att
stor hjälp av Institutionen för teknisk fysik i att hitta personer som kan h̊alla i föreläsningarna.
Detta samarbetet har försämrats kraftigt vilket innebär att vi har själva varit tvungna att hitta
föreläsare.

I v̊ar verksamhetsplan s̊a sade vi att vi skulle försöka h̊alla i BSDer med föreläsare fr̊an
Matematiska vetenskaper, men intresset fr̊an deras h̊all var svagt s̊a detta blev aldrig av.

6 Bokbytarbruncher

Vi försökte skapa en plattform där kursböcker kunde säljas mellan generationerna, främst till
hjälp för de studenter som inte har s̊a bra kontakt med sina phaddrar. För att göra detta ann-
ordnade vi tv̊a s̊a kallade bokbytarbruncher, där vi utlovade gratis brunch om man tog med sig
böcker. Bruncherna var populära, men antalet böcker som faktiskt s̊aldes var l̊agt s̊a vi avslutade
projektet.

7 FAQ p̊a ftek

Vi p̊abörjade byggandet av en sida p̊a ftek där svar p̊a vanliga studierelaterade fr̊agor kan samlas.

8 Omstrukturering

D̊a SNF under flera år har tyckt att kontinuitetsgrupper är ett bristfälligt koncept, samt en del
andra strukturella brister, s̊a p̊abörjades en omstrukturering av studienämnden. Denna blev dock
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aldrig färdigställd, utan istället tillsattes en arbetsgrupp under läsperiod 4 för att fortsätta detta
arbete.

9 Ledamöter

Under verksamhets̊aret 14/15 har SNF best̊att av följande personer, med posterna:

• Jesper Johansson - Ordförande Kontinuitetsgrupp 1

• Jonas Källén - Ordförande Kontinuitetsgrupp 2 2014

• Gustav Lindwall - Ordförande Kontinuitetsgrupp 2 2015

• Jonathan Risberg - Kassör

• Evelin Blom - Sekreterare

• Liam H̊akansson - Kursutvärderingsansvarig

• Ellinor R̊ange - Masteransvarig

• Josef Hansson - VBL 2014

• Joacim Linder - VBL 2015

• Anders Fredriksson - Årskursrepresentant TM1

• Viktor Wåhlstrand Skärström - Årskursrepresentant F1

• Gabriel Björnlund - Ledamot

• Agrin Hilmkil - Ledamot
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Verksamhetsberättelse

Denna rapport kommer g̊a igenom FARM 2015:s huvudsakliga aktiviteter i kro-
nologisk ordning, under kalender̊aret 2015. Aktiviteterna beskrivs i stora drag
och kommentarer p̊a vad som gick bra, mindre bra och vad som kan göras nästa
år tas upp.

CHARM-workshop Eftersom det upplevedes att fysikteknologstudenten i
allmänhet är d̊aligt förberedd för att g̊a p̊a CHARM arrangerades en
CHARM-workshop, där studenter kunde researcha intressantra företag,
f̊a sina CV granskade av Sveriges ingenjörer och f̊a en genomg̊ang av hur
man snackar med företag p̊a mässor.

Sektionens vecka FARM deltog i sektionens vecka med en lunchföreläsning
fr̊an Infotiv. Föreläsningen riktades främst mot masterstudenter,

Arbetsmarknadsenkät FARM arbetade fram skickade ut och sammanställde
en enkät för att undersöka F och TM-studenternas inställning till ar-
betsmarknaden, uppdelad i studenter p̊a kandidatniv̊a och p̊a master-
sniv̊a, samt F och TM. Svaren skickades vidare till b̊ade styret och pro-
gramansvariga. Deltagandet var relativt högt och förhoppningsvis kan
enkäten fortsättas skickas ut kommande år.

Lokal till FARM Under b̊aren 2015 arbetade ordföranden i FARM och SNF
med att hitta en föreningslokal till föreningarna. Målet var att synas bättre
mot sektionen, kunna organisera arbetet effektivare och stärka samarbetet
mellan föreningarna. Det diskuterades med utbildningsomr̊adsansvariga
Nikola Markovic, som föreslog att inkludera motsvarande föreningar för
K & KfKb. Dock kund den utspanade lokalen, ägd av Matematiska
vetenskaper inte göras tillgänglig, och fr̊agan bordlades därför tills vidare.
Förhoppningsvis kan senare år lyfta fr̊agan igen.

Graduate Physics Day Tillsammans med FFF, Föreningen för Forskarstuderande
i Fysik, arrangerades Graduate Physics Day, ett event för att lära studen-
ter mer om livet som doktorand. FARM:s uppgift var att locka dit företag,
där Tobii och Ericsson deltog. P̊a grund av tidsbrist kunde FARM tyvärr
ej ta betalt av företagen.Överlag anser FARM att tydligare kommunika-
tion mellan de inblandade grupperna behövs om GPD skall genomföras
igen.

Studieresa FARM:s studieresa 2015 gick till Kiruna istället för till CERN, d̊a
sponsen för CERN ändrades till vartannat år. En stor del av tiden gick
åt till att arbeta fram den nya resan, vilket gjorde att info och reklam var
ute relativt sent. I Kiruna besöktes Institutet för Rymdfysik samt LKAB
och deras gruva. P̊a grund av lägre deltagande än planerat gick FARM
bak̊at ekonomiskt p̊a resan, men anser änd̊a att själva resan var lyckad
och hoppas att den kan utvecklas vidare.



Mottagningen Under mottagninen samarbetade FARM med FnollK och ar-
rangerade tv̊a lunchföreläsningar (GKN Aerospace och Ericsson), varav
50% av intäkterna gick till FARM och 50% till FnollK. I övrigt arranger-
ade FARM en alumnikväll, för att ersätta Chalmeristmiddagen, deltog p̊a
föreningskvällen samt arrangerade brunch.

Branschkvällar Ett av FARM 2015:s m̊al var att arrangera branschkvällar
som ett substitut för arbetsmarknadsmässan, F-dagen, som inte längre
h̊alls. Dessvärre var arrangeradet av branschkvällor mer komplicerat än
vad som hade antagits i början av året, och det hölls därför ingen un-
der 2015. Detta beror främst sv̊arigheten att hitta lämpliga tider för flera
företag inom samma bransch att arrangera för, samt bristande farmförh̊allning
vad gäller planeringen.

Avtal FARM 2015 har likt tidigare år tv̊a avtal gentemot företag - Scania-
kontraktet samt ett avtal med McKinsey. FARM har följt det som åligger
oss i avtalen, och detsamma gäller för de andra parterna i avtalen. Ett
m̊al var att undersöka möjligheter till avtal med andra företag, men istället
prioriterades att skaffa bättre kontakt och kontinuitet med företag, vilket
gör det enklare att sluta avtal i framtiden.

Fortlöpande arbete Utöver de aktiviteter som beskrivits ovan har FARM
även annonserat exjobb, annonserat p̊a sektionen, utfört mailutskick och
genomfört andra aktiviteter som skett under året, varav de flesta har in-
bringat pengar till sektionen. Trots en ekonomisk förlust p̊a studieresan
samt en ökning av bidraget till sektionen fr̊an 30 000 till 40 000 kommer
FARM klara den eknomiska gränsen som åligger oss i verksamhetsplanen.





Verksamhetsberättelse FnollK 2015

Gällande perioden: 01-01-2015 till 31-12-2015

3 februari 2016

Kommittén
FnollK har utgjorts av följande medlemmar under året:

• Ordförande: Sebastian Bergström

• Kassör: Matilda Wikström

• Ledamöter: Sofia Toivonen, Alfred Stenseke, Johanna Renman, Lina Hultquist, Gustaf
Ström

Verksamheten
Nedan följer en beskrivning av FnollK 2015:s verksamhet under verksamhetsåret 2015. Be-
rättelsen är uppdelad så att den först behandlar vad som utfördes under våren, sedan under
själva mottagningen och till sist under hösten och aspningen. För mer utförliga beskrivningar
av respektive perioder hänvisas till respektive kvartalsrapporter.

Våren
Under början av våren lades en grovplanering upp, hur kommitténs arbete skulle utföras. Mot-
tagningsplanerandet började tidigt under våren och pågick sedan hela tiden fram till somma-
ren. Parallellt med att mottagningen planerades genomfördes även en del större arrangemang.
”Phadder Vår” hölls under sektionens vecka för att informera om phaddring, likaså en infokväll
på Focus. FnollK presenterade sig även för blivande Nollan då Frek hade besöksdag. Dess-
utom blev deltagarna under Matte- och Fysikprovet bjudna på mat och runtvisade på Campus.
FnollK lagade även mat till hela sektionen under LP4-mötet. I slutet av våren färdigställdes
även modulen som skickades ut till alla antagna under sommaren.

Mottagningen
I slutet av sommaren påbörjade FnollK förberedelsearbetet två veckor innan mottagningen tog
sin början. Under denna period färdigställdes all planering och FnollK färgade håret svart. Innan
mottagningen blev också alla Nollan placerade i phaddergrupper och fick lämpliga Nolluppdrag.
Under mottagningen genomfördes under fyra veckors tid mellan ett och två arrangemang per
dag. Inkluderat i detta är samarr med andra sektioner, varav ett helt nytt för i år (med AT-
Nollan), för att Nollan inte bara skulle lära känna F-Nollan, arr där Nollan fick möjlighet
att veta mer om sektionen och dess olika kommittéer och phadderledda räknestugor för att
Nollan skulle få goda möjligheter att klara första tentan. Mottagningen designades också med
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grundtanken att det skulle finnas någonting för alla, så att ingen skulle känna att det inte fanns
något som passade dem.

Under flertalet arrangemang under mottagningen hjälpte flera frivilliga puffar till. Detta
var helt nytt för iår, och processen med att hitta folk som ville hjälpa till påbörjades redan
under våren. Målsättningen var att även icke-sektionsaktiva skulle kunna hjälpa till under
mottagningen och det fungerade mycket bra och både FnollK och alla puffar var väldigt nöjda.

Allt som allt blev mottagningen väldigt lyckad. Mycket tid lades ner, dels under tiden och
dels efteråt, på att utvärdera utförligt och dokumentera detta, för att underlätta för framtida
FnollK.

Hösten
Efter mottagningen skickades enkäter ut till alla Nollan och phaddrar för att sammanställa även
deras tankar kring årets mottagning. Under hösten hölls också en pufftack, där alla som hjälpt
till under mottagningen blev bjudna på tacos och bowling. I början av LP2 startade FnollK:s
aspning. Under en sexveckorsperiod hölls mellan 1 och 2 arrangemang per vecka som syftade
till att hitta kandidater till nästa års FnollK. Detta gjordes genom att ge asparna möjligheter
att lära känna varandra, få prova på delar av FnollK:s verksamhet och att testa hur asparna
hanterar vissa situationer. Det var ett relativt stort intresse kring FnollK:s aspning i år, där
slutligen ca 15 sökande valbereddes. När sedan nya FnollK valdes in ålades respektive post i
FnollK 2015 att genomföra en överlämning med sin efterträdare för att ge dem en smidig start
på deras år som sittande.

Sammanfattningsvis
Under det gångna året har FnollK planerat, förberett och arrangerat en mottagning. Under
våren har ett flertal arrangemang genomförts med syfte att bl.a locka folk att phaddra eller
låta FnollK visa upp sig för blivande Nollan. Slutligen har en aspning genomförts och ett nytt
FnollK har valts in och fått gott om material från 2015 för att kunna utföra en minst lika bra
mottagning. Alla arrangemang har även utvärderats kontinuerligt under årets gång. Kårens och
sektionens olika policys och FnollK 2015:s verksamhetsplan har legat till grund för allt arbete
som utförts och de i reglementet specifierade arbetsuppgifterna har utförts efter bästa möjliga
förmåga, med goda resultat.
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