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Fysikteknologsektionen
Verksamhetsplan för F-styret
2017/2018
F-styret ska under verksamhetsåret
2017/2018 verka för följande mål:
Siffror inom parentes anger vilket mål i Mål- och visionsdokumentet som verksamhetsplanspunkten jobbar
mot.
• Färdigställa arbetet med Focus utemiljö.
Under året 16/17 påbörjades ett arbete för att förbättra Focus utemiljö. Efter att sektionsmötet
tillsatt en arbetsgrupp hölls en tävling i samband med arkitektursektionen för att ta fram ett
förslag. Under verksamhetsåret 17/18 kommer setionsstyrelesen att jobba med att följa upp detta
arbetet och se till att det förslag som väljs realiseras i enlighet med sektionens vilja. (6)
• Implementera posten Informationsansvarig.
Från och med verksamhetsåret 17/18 finns den nya posten Informationsansvarig i Kärnstyret.
Under året kommer hela Kärnstyret att behöva arbeta med att justera arbetsbördan i gruppen
efter de nya förutsättningarna, och utröna exakt vilka ansvar som bör ligga på de olika posterna.
(4,10)
• Påbörja utfasning av kontanthantering.
Under verksamhetsåret 16/17 arbetades det fram en plan för hur kontanter kan börja fasas ut från
sektionen. Detta året bör arbetet fortsätta med att driva igenom den planen. (4,5)
• Utveckla användandet av sektionens informationskanaler.
Se till att relevant information om sektionens verksamhet sprids till sektionsmedlemmarna genom
exempelvis ftek.se och sociala medier. (4)
• Rusta upp köket på Focus.
Focus-köket har inte renoverats på många år och börjar bli i ganska dåligt skick. F-styret ska därför
verka för att, i samråd med Chalmers Fastigheter, genomföra en ordentlig upprustning av köket.
(6)
• Verka för trevligare inomhusmiljö på Focus
F-styret ska verka för att öka trivseln i sektionslokalen. Se över möjligheten att köpa in en kaffemaskin och eventuellt gardiner. (6)
• Utveckla FARMs arbete.
Under förra verksamhetsåret arbetade styrelsen tillsammans med FARM för att se över deras
verksamhet i stora drag. Detta skedde till största del övergripande och behöver följas upp på ett
konkretare plan. I år ämnar styrelsen att mer konkret utveckla vad FARM gör, samt göra FARM
mer attraktivt för sökande. (2,4)
• Utveckla SAMOs synlighet och funktion.
Under verksamhetsåret 16/17 utvärderades hur SAMOs roll skall fungera på sektionen. Detta slutade bland annat med att en ny post, skyddsombud tillkom i F-styret. Baserat på detta vill F-styret
fortsätta arbetet kring SAMOs funktion. Utöver det borde det även arbetas med SAMOs och andra
hjälpfunktioners synlighet bland studenterna. (5,9)
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• Fortsätta arbetet kring psykosocialt läge på fysiksektionen.
Under det förra verksamhetsåret uppenbarades att studenter på Teknisk Fysik och Teknisk matematik är mycket stressade och mår dåligt på grund av sina studier. Vad som ligger bakom detta har
undersökts och diskuterats både av F-styret, SNF och Kårledningen. Att förbättra studenternas
välmående är väldigt viktigt för F-styret men tar lång tid att utföra, och som kommer behöva
fortsätta arbetas med under detta verksamhetsår. (5,9)
• Utvärdera sektionens verksamhet och säkerställ framtidens engagemang.
Under de senaste åren har engagemanget på sektionen minskat, både vad gäller deltagande på arrangemang och intresse för att arrangera. F-styret ska därför, tillsammans med de sektionsaktiva,
utvärdera vilka arrangemang som är uppskattade och stötta kommittéerna i att se över deras arbetsbelasting. Vidare ska ses över hur vakantsatta poster hanterats, speciellt med tanke på situationen
som inträffade inför sektionens middag då det inte fanns ett Balngt. (4,7)
• Utveckla mastersbevakning.
Under tidigare år har arbetet mot masterstudenter varit något som inte prioriterats. Till detta
verksamhetsår borde detta ändras på, och en viktigt punkt är att arbeta med sektionens synlighet
och verksamhet mot masterstudenter. Konkret kan detta innebära att se till att reklam finns på
engelska samt fortsätta med utformning av mastermottagningen. Möjligheter till ett masternollk
bör även utvärderas. (5,11)
• Utvidga sektionens lokaler.
F-sektionen har växt avsevärt sedan våra nuvarande lokaler förvärvades. F-styret vill därför fortsätta arbetet att utveckla våra lokaler så att de uppfyller sektionens behov. (6)
• Funktionärer.
På F-sektionen finns det många funktionärsposter men det är sällan dessa är fyllda. Detta leder
till att det finns en mängd poster som är vakantsatta varje sektionsmöten vilket tar tid. Därmed
vill F-styret under detta verksamhetsår utvärdera hurvida alla funktionärer behövs samt se över
alternativa invalsprocesser för dessa. (4,5,7)
• Se över styrdokument.
Fysikteknologsektionen har ett antal olika styrdokument, både externt mot sektionen och internt
mot sektionsstyrelsen. En del av dessa har inte uppdaterats på länge, och det behöver ses över om
de fortfarande är aktuella och hur de kan uppdateras. Dessutom skall sektionsstyrelsen se över om
den nuvarande stadgan skulle kunna skrivas om och förkortas markant. Allt ovanstående bör göras
med hjälp av arbetsgrupper så att hela sektionens åsikter blir representerade. (4)
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Preliminär Budget
Fysikteknologsektionen 17/18
INTÄKTER
Program, F
Program, TM
Sektionsavgift
FARM
F6
DP
Övriga intäkter
TOTALT:

16/17
265000
100000
77000
40000
0
0
1000
483000

17/18
265000
100000
78000
40000
5000
10000
1000
499000

UTGIFTER
FnollK
SNF
FIF
Finform
IT
Styret
Valberedning
Utbildning
Sektionsmöten
Möteskostander
Sektionens vecka
Sammanhållning sektionsaktiva
Sektionsbil
Hofflor
Ärtsoppa
Julmiddag
Mastersverksamhet
Tidning
Avskrivning sektionsbilen
Focus upprustning
Finansiella avgifter
Sektionspott
SaFt
Avskrivning uteplatsen
Köksupprustning
Utfasning av kontanter
Sektionsaccessoarer
Flipper
Representation FOC
Phaddergrupp

16/17
180000
51900
28300
23750
5000
12850
4000
3500
12000
2100
28000
18000
5000
4800
9600
19000
3500
2000
29500
25000
10000
12000
10000
0
0
0
0
0
0
4000

17/18
180000
51900
27600
23000
2000
12350
3700
3300
12000
2100
33000
18000
5000
5200
9600
19000
2000
2000
29500
25000
13000
17000
6000
15000
10000
10000
4000
1500
800
0

RESULTAT

-20300

-44550

TOTALT:

503300

543550

1

Sektionsstyrelsen
Preliminär Budget för verksamhetsår 17/18
Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår

Förtydligande av budgetposter
STYRET
Administration
Bil- och resekostnader
Teambuilding styret
Teambuilding kärnstyret
Kärnstyret - aspning och överlämning
Representation
TOTALT:

16/17
2000
500
3300
750
3000
3300
12850

17/18
2000
0
3300
750
3000
3300
12350

SNF
Cocktailparty
Utvärderingsluncher F/TM
Teambuilding
Aspning
Representation
VBL
Kursutvärderingsfrämjande medel
Övriga utgifter
TOTALT:

16/17
27000
5000
3000
4000
4900
4500
2500
1000
51900

17/18
27000
5000
3000
4000
4900
4500
2500
1000
51900

FINFORM
Tidning lp 1, mottagningsnummer
Tidning lp 1
Tidning lp 2
Tidning lp 3
Tidning lp 4
Reportage
Aspning / Teambuilding
Representation
Övriga utgifter
TOTALT:

16/17
4000
4000
4000
4000
4000
900
1500
750
600
23750

17/18
3000
4000
4000
4000
4000
900
1500
1000
600
23000

FIF
Hallhyra fysiken
Materialinköp
Inventarier motionshallen
Arrangemang
Deltagande CM
Subvention Göteborgsvarv
Representation
Aspning / Teambuilding
TOTALT:

16/17
15400
700
1500
4200
1500
3000
500
1500
28300

17/18
14700
700
1500
4200
1500
3000
500
1500
27600
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Förklaring av budget
Denna text förklarar styrelsens tankar bakom vårt budgetförslag och skillnader mot förra året. Fysikteknologsektionen har totalt sett haft ett positivt resultat över en längre period. Året som gått beräknas få
ett mindre positivt resultat och året dessförinnan fick ett stort positivt resultat. Det positiva resultatet i
år beror delvis på större intäkter än väntat från bland annat F6 och DP men också delvis på budgetposter som inte utnyttjat sina resurser. Eftersom vi som ideell förening strävar efter att ligga på ett resultat
nära noll har vi i år siktat på att få ett större negativt resultat än vanligt.

Skillnader mot förra året
Intäkter
Sektionsmedlemmarna har den senaste tiden ökat. Det gör också att intäkterna från sektionsmedlemmar
ökat. Detta förväntas även gälla i fortsättningen vilket gör att budgeten har korrigerats för att följa
denna förändring.
Då F6 och DP ibland får positiva resultat som då betalas in till styret har budgetposter lagts in för
att ge en rättvisare bild av sektionens totala inkomster.

Finform
Då Finform har lite färre resurser i form av redaktörer, jämfört med förra året, siktar de på att göra
ett mindre nummer till mottagningen och därför har den posten sänkts aningen. Representationsposten
har höjts då Finform två år i rad varit tvungna att gå över posten för att kunna subventionera tryck på
hoodies till alla.

IT
Då budgetposten för IT legat kvar på ett onödigt högt belopp sedan den större revideringen av ftek.se
är den nu sänkt för att bättre överensstämma med verkligheten.

Styret
Budgeten för styret har sänkts något då bilkostnaden tagits bort. Denna syftade främst till kostnaden
för Sun-fleet som användes tidigare innan den nya sektionsbilen köptes in.

Valberedning, Utbildning
Dessa poster har smått reviderats för att vara mer anpassade till resultat från tidigare år och behovet
som finns.
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Sektionens Vecka
Då sektionens vecka har blivit ett uppskattat inslag under året och fler aktiviteter inkluderats så har
vi valt att höja posten för att kunna sponsra de föreningar som bidrar till att göra veckan händelserik.
De senaste åren har styret också försökt att anordna lunchföreläsningar, vilket denna ökning också ska
täcka.

Finansiella avgifter
Då bokföringsprogrammet som sektionen använder sig av har blivit dyrare har denna post höjts för att
motsvara denna kostnad.

Sektionspott
Under verksamhetsåret 16/17 användes denna post flitigt, vilket styrelsen såklart tycker är kul och det
är därför motiverat att höja denna post för att fler ska kunna få pengar till mindre projekt som de vill
driva.

SaFT
SaFT kommer under året att hållas i Lund och Stockholm. Då dessa platser är lättare att ta sig till än
Umeå beräknas kostnaden bli mindre och posten kan därmed minskas.

Avskrivning uteplatsen
Då vi planerar att slå slag i byggandet av uteplatsen under det kommande året bör vi lämpligen börja
betala för en avskrivning.

Köksupprustning
Under verksamhetsåret 17/18 planeras det att ta tag i upprustning av köket i Focus och en summa bör
därmed avvaras för detta.

Utfasning av kontanter
Under verksamhetsåret 17/18 planeras det påbörja implementering av kontantfria metoder. För detta
kommer inköp att krävas och därför bör en summa gå till detta. Denna post bör justeras till den slutliga
budgeten för att överensstämma med de beslut som tas i frågan.
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Sektionsaccessoarer
Denna post är skapad för att motsvara inköp av sektionpins som sker ungefär en gång vart tionde år och
eventuellt andra prylar kopplade till sektionen.

Flipper
Då de gamla mynten kommer att bli ogiltiga när nästa verksamhetsår börjar så har styret tillsammans
med FOC kommit fram till att under hösten testa att ha flippren på free play hela tiden. Budgetposten
ska stå för reparationer som Focumateriet tidigare bekostat med intäkter från de som spelar. Detta ska
utvärderas efter LP2 för att se om det är en bra lösning.

Representation FOC
Då FOC inte har lika stor omsättning som de andra kommitteerna och studienämnden, men de ändå bör
få införskaffa representationsplagg, så är en sponsring för detta ändamål rimlig. Kostnaden syftar likt
Finforms representationspost att innefatta trycket på tröjorna.

Phaddergrupp
Denna post var tillfällig under föregående år och har därmed försvunnit tills i år.
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Sektionsstyrelsen
Proposition om intresseoch medlemsföreningar reglementesändringar
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Fysikteknologsektionen
Proposition om intresse- och medlemsföreningar - reglementesändringar

Bakgrund
Förutsatt att propositionen om att slå ihop sektionens intresse- och medlemsföreningar till en typ av
förening, Intresseförening, går igenom behöver reglementet skrivas om för att vara i enlighet med stadgan. I samband med detta vill styret ta bort intresseföreningen Foton och medlemsföreningarna F-klav,
FEL och Dragos dansförening på grund av inaktivitet. Vidare vill styret definiera om de aktiva medlemsföreningarna F-spexet och Fysikteknologsektionens Japanförening till intresseföreningar.

Yrkande
Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen
att ta bort kapitel 12 ”Medlemsföreningar” ur reglementet i sin helhet.
att kapitel 11 ”Föreningar” i reglementet byter namn till ”Intresseföreningar”.
att ta bort paragraf 11.1 ”Intresseföreningar” ur reglementet.
att paragraf 11.2 ”Fysikteknologsektionens intresseföreningar är:”
• Foton, Fysikteknologsektionens fotoförening.

• FBI, Fysiks Brusdrycksinmundigare.
i reglementet ändras till
• FBI, Fysiks Brusdrycksinmundigare.
• F-spexet.

• Fysikteknologsektionens Japanförening, 物理学部日本文化会 .
att ta bort paragraf 11.3 ”Foton” ur reglementet.
att lägga till paragraf 11.5 ”F-spexet”
”F-spexets syfte är att årligen verka för att sätta upp ett spex, och på så sätt sprida spexkulturen
i Göteborgsområdet allt medan spexets medlemmar har roligt.”
i reglementet.
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att lägga till paragraf 11.6 ”Fysikteknologsektionens Japanförening, 物理学部日本文化会”
”Fysikteknologsektionens Japanförenings syfte är att vara en mötesplats för individer med intresse
för japansk kultur och det japanska språket samt att främja och underhålla detta intresse och
denna språkkunskap.”
i reglementet.
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FöreningarIntresseföreningar

11.1

Intresseföreningar

11.2

Förteckning

11.2.1 Fysikteknologsektionens intresseföreningar är:
• Foton, Fysikteknologsektionens fotoförening.
• FBI, Fysiks Brusdrycksinmundigare.
• F-spexet.
• Fysikteknologsektionens Japanförening, 物理学部日本文化会 .

11.3

Foton

Fotons syfte är att främja fotokultur på sektionen samt dokumentera större
arrangemang och händelser på sektionen.

11.4

Fysikteknologsektionens BrusdryckesInmundigare, FBI

FBI:s syfte är att främja häfvkulturen på sektionen samt tillse att sektionen
har ett hävflag under häfvtävlingen under mottagningen.

11.5

F-spexet

F-spexets syfte är att årligen verka för att sätta upp ett spex, och på så sätt
sprida spexkulturen i Göteborgsområdet allt medan spexets medlemmar har
roligt.

11.6

Fysikteknologsektionens Japanförening, 物 理 学部 日 本 文 化会

Fysikteknologsektionens Japanförenings syfte är att vara en mötesplats för
individer med intresse för japansk kultur och det japanska språket samt att
främja och underhålla detta intresse och denna språkkunskap.
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12
12.1

Medlemsföreningar
Förteckning

12.1.1 Fysikteknologsektionens medlemsföreningar är:
• F-Klav.
• F-Spexet.
• FEL, Fysikteknologsektionens spelförening.
• Dragos dansförening.
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Reglering av invalsprocessen för kommittéer
2016-11-27

Fysikteknologsektionen
Proposition - Reglering av invalsprocessen för kommittéer

Bakgrund
Under det senaste året har sektionsstyrelsen jobbat aktivt med kommittéernas invalsprocesser, med
fokus på tydlighet och transparens. Ämnet har diskuterats på stormöte, det har anordnats en workshop
för att höra sektionsmedlemmarnas åsikter, och på senaste sektionsmötet avlade sektionsstyrelsen en
verksamhetsrapport, där man också samlade in åsikter.
Med utgångsunkt i detta har nu några huvudsakliga problem identifierats och i och med denna
propsitionen ämnar sektionsstyrelsen ta itu med dem. Huvudmålen med ändringarna som läggs fram är
att göra invalsprocessen mer öppen mot alla sektionsmedlemmar, reglera tillvägagångssättet ordentligt
och säkerställa att valberedningsprocessen håller god kvalité.
För en utförligare nulägesbild hänvisas till materialet från invalsworkshopen och verksamhetsrapporten som avlades vid sektionsmötet i LP3 2017.

Yrkande
Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen
att under 6 Valberedningen i stadgan justera följande punkter:
6.4.1 - Valberedningen ansvarar för nomineringar till samtliga poster i sektionsstyrelsen. Därutöver
ansvarar valberedningen för nomineringar till förtroendeposter och övriga poster på sektionen,
enligt reglementet.
6.4.2 - Valberedningen ansvarar för förslag till övriga poster i sektionskommittéer och studienämner
enligt reglementet.
6.5.1 - Valberedningens nomineringar skall anslås minst sju veckodagar före sektionsmötet.i enlighet
med reglementet.
att under 6 Valberedning och personval i reglementet lägga till följande punkter:
6.1.2 - Detåligger valberedningen att anslå nomineringar till poster i sektionsstyrelsen, förtroendeposter
och övriga medlemmar i sektionskommittéer senast 7 veckodagar före sektionsmöte då relevant inval äger rum. Nomineringarna skall anslås via någon av sektionens officiella informationskanaler.
6.2 Val av förtroendeposter
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6.2.1 - Förtroendeposter väljs av sektionsmötet
6.3 Val av övriga medlemmar i kommittéer
6.3.1 - Övriga medlemmar i kommitté nomineras i grupp av valberedningen. Sektionsstyrelsen
behandlar godkännande eller avslag av valberedningens gruppnominering på ett styrelsemöte. Detta
möte skall äga rum tidigast en dag efter att valberedningen anslagit nomineringar och senast samma
dag som sektionsmötet för inval av förtroendeposter.
6.3.2 - Vid godkännande av gruppnomineringen betraktas gruppen som preliminärt fastslagen.
Besked om preliminär fastslagning anslås med nomineringarna omedelbart efter styrelsemötet.
6.3.3 - Om sektionsmötet sedan väljer in alla förtroendeposter i berörd kommitté i enlighet med
valberedningens nominering fastslås gruppen omedelbart och de övriga medlemmarna är att betrakta som invalda.
6.3.4 - Om sektionsmötet inte väljer in alla förtroendeposter i berörd kommitté i enlighet med
valberedningens nominering förkastas den preliminärt fastslagna gruppen. Därefter skall val av
övriga medlemmar istället företas på sektionsmöte.
6.3.5 - Vid avslag av gruppnomineringen företas val av övriga medlemmar på sektionsmöte. Eventuellt avslag skall grundas i en bedömning av valberedningens arbete eller i uppenbara oriktigheter
som framkommit till sektionsstyrelsen. Besked om avslag och motivering till det skall anslås med
nomineringarna omedelbart efter styrelsemöte.
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Motion om reformationen av Fanfareriet

Erik Levin och Jack Vahnberg

Motion om
reformationen av Fanfareriet
Erik Levin och Jack Vahnberg

Bakgrund
Fanfareriet är ,som allmänt känt, en central del av sektionens verksamhet, främst i upperätthållandet av
sektionens anrika rötter och chalmerska traditioner. Tyvärr har engagemanget för dessa ärorika poster
trutit. Syftet med denna motion är att återställa kommittén till dess fornstora glans. Här åtsyftas de
uppdrag som, efter intersektionell kommunikation, uppdagats ha givits Fanfareri och Fanbärare på andra
sektioner. Det vill säga arrangerandet av Fanbärarkalas utåt, och mindre arrangemang inom sektionen.
Därutöver är ämbetstiderna ej anpassade efter Fanfareriets verksamhet, då året inleds för Fanbärarna
med att vandra längs med Göteborgs gator vid Cortègen istället för att avsluta perioden ifråga med
denna högtid.

Yrkande
Med ovan nämnda bakgrund föreslår vi därmed sektionsmötet besluta:
att ändra invalsperioden till LP4 från nuvarande LP3 från och med nästkommande år.
att budgetera 2500 kronor under nästkommande år för Fanfaneriet i syfte att utveckla posten, sektionsandan och representationen utåt.
att bokföringen åbeläggs F-styret liknande nuvarande modell för Finform.
att uppdragsge Fanfaneriet att en gång per termin arrangera ost och dryckeskväll under F-sektionens
stolta fana.
att vid avgång ge Fanbärarna en kemtvätt av deras högtidsplagg som har använts under deras uppdrag.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar om Reformationen av Fanfareriet
2017-05-02

Motionssvar om
Reformationen av Fanfareriet
Yttrande
Sektionsstyrelsen ställer sig tveksam till att reglementesföra ytterligare åligganden för sektionens funktionärer. Detta tros varken tillföra fler sökande eller återställa fanfareriets fornstora glans. Dessutom
anser sektionsstyrelsen att det är bättre att behålla invalet under läsperiod tre, samtidigt som majoriteten av sektionens övriga funktionärer väljs in.
Det finns inget som hindrar fanfareriet att utföra de arrangemang som föreslås, och ifall det behövs
finansiella medel kan man självklart äska ur sektionspotten. Vi ser mycket positivt på initiativet, men
yrkar på avslag då den här typen av engagemang redan är fullt möjligt och dessutom byråkratiskt enklare
att sköta via sektionspotten.

Yrkande
I bakgrund av yttrandet yrkar sektionsstyrelsen på
att avslå motionen i sin helhet.
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Motion om Stärkandet av fantomenkunskap

Erik Levin

Motion om
Stärkandet av fantomenkunskap
Erik Levin

Bakgrund
Allt för länge har värdet i att inneha kunskaper angående fantomens ädla historia negligerats. Som
sektionsnörd tillhör jag en skara som har kämpat ytterst hårt och länge för att sprida detta ord. Likt
apostlar har vi stått upp för vad som är rätt och i dessa oroliga tider med galna diktatorer, en hotande
EU-splittring och smygande uppflyttningsgränser skulle även jag kunna försmäkta till piskans grepp men
ärade sektion, frukta icke! Jag står starkt och tror på silke framför järn. Därför motionerar jag dels om
att införa ett vandringspris till bästa tentaskrivare av nollan varje år, dels om att belöna varje godkänd
tenta med en F-pin. Tentan är en helig tradition och jag tror starkt på att uppmana till glädje och
belöning av lärande för att på så sätt stärka fantomenkunskapen och därmed sektionens hjärta. Därför
listar jag nedan tre olika förslag om hur ett sådant vandringspris skulle se ut och formulerar sedan mina
att-satser därefter. Angående F-pinsen ligger det i min kännedom att styret redan är i en process om
dess utformning och låter därmed denna motion inte beröra dess utformning.
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Motion om Stärkandet av fantomenkunskap

§1.1

Erik Levin

Alternativ nr 1

Alternativ nummer ett är vår käre Oscar i egen hög person men märker ni inte redan nu de slående
likheterna med våran helige Dragos? Endast lite fingerfärdighet, blå nylon och göteborsk kinaimport
krävs för att pimpa denna skönhet till en helig avbildning. Trots allt har ju ingen sett Fantomen under
sin mask och överlevt, eller ja, Lill-kuben har ju detta år lyckats, så grattis där! Allt detta för endast ca
500 kronor vilket inkluderar äkta guldfärgad plast och svart marmorsockel!
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Motion om Stärkandet av fantomenkunskap

§1.2

Erik Levin

Alternativ 2

För alternativ nummer två rör vi oss till andra sidan jorden och vad passar inte bättre än till den
kriminella dumpningsplatsen, Australien. I detta rike berättas det än idag om hur Fantomen faktiskt
beskyddade urinnevånare istället för att ta deras land, se Wulutis hemlighet, Fantomen nr 19, 1989.
Fortfarande offras det idag rökelser för att inte uppröra denna Gud och vad behöver en då om inte en
31 cm stabil poly-resinstaty. Skapad och smyckad för hand behövs denna magnifika skapelse importeras
för det ynka priset av ca 150 AU(ca 1000 SEK) och tillägnas en träplatta med metallplakett för ca 300
SEK.
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Motion om Stärkandet av fantomenkunskap

§1.3

Erik Levin

Alternativ 3

Slutligen alternativ nummer tre. Om en kan sin fantomen så kan en ju livet, gammalt djungelordspråk.
Denna klenod har jag med hjälp av kontakter, skaffade i Addis Abeba, lyckats få fram som en pokal som
enligt myten har sitt ursprung i dödskallegrottan. Denna klenod bär spår av italienskt 1600-talshantverk.
En period där fantomen var mycket aktiv i Europa och bland annat träffade Galileo Galilei. Även känd
under namnet “Pokal Prestige” mäter den en höjd på hela 830 mm och är som synes smyckad med guld
och ståendes på en sockel i trä som rycktas vara från Cornelis Corneliszoon Jols träben. Tack vare vissa
tjänster i Etiopen har jag lyckats få till en deal som endast inkluderar 4995,00 SEK och en sportlunch i
utbyte av denna ovärderliga tingest.
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Motion om Stärkandet av fantomenkunskap

Erik Levin

Yrkande
Med ovan nämnda anledningar föreslår jag därmed sektionsmötet besluta:
att införskaffa ett vandringspris som skall delas ut till den nollan som varje år får högst resultat på
tentan i FANT001.
att att välja ett av tre alternativ listade ovan i motionen som skall utgöra detta pris och uppdragsge
sektionsnörden att införskaffa detta.
att att varje år låta ingravera pristagarens namn i priset och sektionen stå för denna kostnad.
att att varje år belöna varje medlem som har fått godkänt på tentan i FANT001 för första gången och
därmed visat sig värdig med en F-pin
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar om Stärkandet av Fantomenkunskap
2017-05-02

Motionssvar om
Stärkandet av Fantomenkunskap
Yttrande
Sektionsstyrelsen finner Sektionsnördens engagemang i Nollans fantomenkunskap behjärtansvärt. Det
torde vara varje fysikteknologs högsta önskan att den kunskap som krävs för att på ett regelrätt sätt
vörda Dragos förs vidare till kommande generationer. I frågan om silke till förmån för järn finner sektionsstyrelsen slutsatsen märkligt, men acceptabel. Med detta sagt har sektionsstyrlesen svårt att dra
parallellen mellan det utrikespolitiska läget i Europeiska unionen och negligering av Fantomens historia.
Vidare finner styrelsen att vår ädla sektionspin inte borde delas ut till var och varannan fysikteknolog,
när gränserna på tentamen i FANT001 är såpass vänliga. Framförallt skulle det bli skitdyrt. Till sist
finner sektionsstyrelsen att införskaffande av vandringspris inte är något som egentligen behövs tas upp
på ett sektionsmöte, utan skulle kunna tas upp som en äskning av Sektionsnörden till styrelsen. Med
detta sagt yrkar styrelsen på att motionen avslås i sin helhet. Dock uppmuntrar sektionsstyrelsen till
diskussion om vandringspriset, för få underlag till eventuell framtida äskning av sektionsnörden.

Yrkande
att motionen avslås i sin helhet.
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Mattias Sjöstedt
Emelie Johansson
Daniel McKelvey
Viktor Rehnberg
Martin Gulliksson
Jakob Max

Motion om 3Dteamet som intresseförening

Motion om
3Dteamet som intresseförening
Mattias Sjöstedt
Emelie Johansson
Daniel McKelvey
Viktor Rehnberg
Martin Gulliksson
Jakob Max

Bakgrund
3Dteamet har under de senaste två åren aktivt arbetat med att tillgänliggöra 3D-skrivare för studenter
på Fysikteknologsektionen. Detta arbete har innefattat att skapa ett bokningssystem, underhålla 3Dskrivare, skapa kursmaterial samt hålla introduktionskurser till 3D-skrivarna för att göra det möjligt för
studenter att använda utrustningen.
Verksamheten har under denna tid hittills bedrivits som en förening med en styrelse och medlemmar
men utan officiell stadga. Under våren har 3Dteamet utarbetat en stadga för hur föreningen verksamhet
ska regleras för att förankra det arbete som 3Dteamet redan gjort i att tillgängliggöra tekniken för
studenter. Med en officiell stadga hoppas 3Dteamet också skapa en bra grund för att vidare kunna
utveckla verksamheten. För att försäkra att 3Dteamets arbete med att tillgänliggöra 3D-skrivare och
annan utrustning för studenter på Fysikteknologsektionen fortsätter samt knyta det närmare sektionen
så föreslår motionärerna att 3Dteamet upptas som intresseförening.

Yrkande
att i Reglementet, under punkt 12.2.1, lägga till en ny intresseförening, med namn 3Dteamet
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar om 3Dteamet som intresseförening
2017-05-02

Motionssvar om
3Dteamet som intresseförening
Yttrande
Sektionsstyrelsen har under de senaste två verksamhetsåren haft en diskussion med 3Dteamet om att
ge dem intresseföreningsstatus på sektionen. 3Dteamets arbete bidrar redan med mycket nytta hos våra
sektionsmedlemmar och styrelsen ser därför inget negativt med att bevilja dem intresseföreningsstatus.
För att motionen ska vara i enlighet med reglementet krävs dock en liten ändring i formuleringen,
beskriven i yrkandet nedan.

Ändringsyrkande
att i reglementet, under paragraf 11.2, lägga till en ny intresseförening, med namn 3Dteamet.
att lägga till paragraf 11.5 ”3Dteamet”
”3Dteamets syfte är att verka för att till sina medlemmar tillgängligöra 3D-skrivare och annan
utrustning som föreningen har att tillgå samt att administrera och underhålla utrustning och
hemsida.”
i reglementet.
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Arbetsgrupp Focus utemiljö
Motion om Focus utemiljö
2017-02-16

Fysikteknologsektionen
Motion om Focus utemiljö
Martin Gardfjell, Carl Jendle, Henrik Helmius, Erik Silfverswärd, Gustaf Ström,
Henrik Esmaili, Andreas Falkovén, Jonathan Risberg

Bakgrund
På sektionsmötet i Lp2 beslutades det att en arbetsgrupp skulle ta fram design och budget, med ett
maxbelopp på 75 tkr från sektionen, på Focus framtida utemiljö till sektionsmötet i Lp4. En diskussion
har även förts med Chalmers Fastigheter som är positivt inställda till projektet och erbjuder sig att bidra
med ett belopp av samma storleksordning. Istället för att arbetsgruppen själva skulle ta fram design och
budget valdes det, i samråd med sektionsstyrelsen, att tillsammans med A-sektionen utlysa en tävling
för arkitekterstudenter om att designa den nya uteplatsen. På grund av att denna tävling tagit sin tid
har ännu inte en slutgiltig design tagits fram och därmed heller ingen budget.
Tävlingen har pågått sedan slutet av mars och avslutades första maj. På tisdag den nionde maj
kommer en utsedd jury välja vinnaren av denna tävling. Vinnarbidraget kommer kunna visas upp på
sektionsmötet. Förhoppningen är att detta bidraget ska ligga som grund för den slutgiltiga designen
av uteplatsen. Vi vill att byggnadsprocessen ska kunna sättas igång under sommaren och därför, för
att skynda på processen, vill vi att styrelsen ska ha fullständigt mandat i att godkänna den slutgiltiga
designen och därmed även godkänna att byggnadsprocessen kan inledas.

Yrkande
Mot bakgrunden ovan yrkar arbetsgruppen på att
att en uteplats byggs i enlighet med den slutgiltiga designen, baserat på det av juryn framröstade
bidraget.
att maxbeloppet som sektionen lägger på detta förslag är 75 tkr. Dessa pengar tas ur F-fonden med
avskrivning på 5 år.
att sektionsstyrelsen får fullständigt mandat att fastslå slutgiltig design och budget inom ramarna för
denna motions yrkanden.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar om Focus utemilkö
2017-05-05

Motionssvar om
Focus utemiljö
Yttrande
Sektionsstyrelsen har hållts uppdaterad under arbetets gång och tycker att arbetsgruppen har skött sitt
uppdrag på ett bra sätt. Att låta arkitektstudenter tävla om att designa uteplatsen tycker styrelsen var
en bra lösning, även om det försenat processen något då ingen offert finns i dagsläget. Styrelsen har också
delgetts bidragen som inkommit till tävlingen och har stort förtroende för att vinnarbidraget kommer
passa bra utanför Focus.

Yrkande
att godkänna motionen i sin helhet.
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Gustav Molander, Viktor Jonson, Klas Holmgren, Jonathan Persgården, Elias Hölén Hannouch,
Motion om Intresseföreningen F-smash’s
William Johansson Visuri

Motion om
Intresseföreningen F-smash’s
Gustav Molander, Viktor Jonson, Klas Holmgren, Jonathan
Persgården, Elias Hölén Hannouch, William Johansson Visuri

Abstract
Vi är ett gäng som hade tänkt starta en förening för att med någorlunda organisation spela TV-spelet
Super Smash Bros.

Bakgrund
För att tillmötes gå det bakgrundsstrålande Super Smash bros-intresset som finns på F-sektionen, har vi
bestämt oss för att skapa en intresseförening inom området. Vi är några kompisar som under ett förenat
intresse för Super Smash Bros.(SSB) valt att ta på oss uppgiften att organisera denna mötesplats, denna
brännpunkt, för SSB-fantaster. Föreningen skall hädanefter refereras till som F-smash.

Yrkande
Vi i den förhoppningsvis framtida intresseföreningen planerar preliminärt att ordna träffar varannan
vecka som tillägnas SSB i förslagsvis en FL-sal. All nödvändig utrustning kommer att tillhandhållas av
F-smash, möjlighet finns dock för medverkande att medtag egen kontroll. Planer finns även för att en
gång i läsperioden styra upp ett lite större evenemang där exempelvis turneringar spelas.
Eftersom SSB ibland kräver enormt fokus och precision för att spelas så behövs även en TV som har en
minimal svarstid. En sådan TV kallas tyvärr i folkmun för “Tjocktv”. Denna TV behöver en lagringsplats
som F-smash önskar av Sektionen (typ en liten yta i skyddsrummet).
1. Vad förening ska göra
Föreningen kommer att finnas till för att anordna smashkvällar, och möjligen helgevent.
2. Hur, Var, När?
Planen var preliminärt varannan vecka, men också mer spontana kvällar ifall intresse finns. I FL-sal,
Kinsls, Focus?, godtycklig sal som klarar av att ha en TV i sig.
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Gustav Molander, Viktor Jonson, Klas Holmgren, Jonathan Persgården, Elias Hölén Hannouch,
Motion om Intresseföreningen F-smash’s
William Johansson Visuri

3. Varför?
För att så många älskar att spela smash! Det brukar även vara succé på nollningen då många gillar
TV-spel och det kan vara ett kul arr att känna nya personer på!
4. Vad önskar vi av sektionen?
Ett, och egetligen det ända problemet vi har är en plats att förvara 2? TV-apparater och en och
annan Gamecube.
5. Föreningens struktur:
Ordförande: Viktor Jonson
Sekreterare och Kassör: Gustav Molander
Vice-ordförande: Klas Holmgren
Ledamot:Gustav Molander, Viktor Jonson, Klas Holmgren, Jonathan Persgården, Elias Hölén
Hannouch, William Johansson Visuri
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