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Budgetutfall
F-styret 16/17

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Budget och utfall
Fysikteknologsektionen 16/17

INTÄKTER Budget Utfall UTGIFTER Budget Utfall
Program, F 265000 265000 FnollK 180000 180252
Program, TM 100000 100000 SNF 51900 43777
Sektionsavgift 77000 78150 FIF 28300 24046
Sektionsbil 0 55795 Finform 23750 21641
FARM 2016 40000 58308 IT 5000 164
F6 15/16 0 20555 Styret 12850 11623
DP 15/16 0 18035 Valberedning 4000 2703
Focusuthyrning 0 2200 Utbildning 3500 2423
Intäkter föreg̊aende år 0 20711 Sektionsmöten 12000 11834
Övriga intäkter 1000 5723 Möteskostander 2100 1446
TOTALT: 483000 624477 Sektionens vecka 28000 24774

Sammanh̊allning sektionsaktiva 18000 18819
Hofflor 4800 5162
Ärtsoppa 9600 9571
Julmiddag 19000 19166
Mastersverksamhet 3500 1801
Tidning 2000 2092
Sektionsbil 5000 60440
Avskrivning sektionsbilen 29500 29500
Focus upprustning 25000 25151
Finansiella avgifter 10000 10341
Sektionspott 12000 16915
SaFt 10000 9999
Phaddergrupp 4000 3106

RESULTAT -20300 87730 TOTALT: 503300 536747
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Budgetutfall
F-styret 16/17

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Förtydligande av budgetposter

STYRET Budget Utfall SNF Budget Utfall
Administration 2000 2012 Cocktailparty 27000 26370
Bil- och resekostnader 500 0 Utvärderingsluncher F/TM 5000 4440
Teambuilding styret 3300 3300 Teambuilding 3000 1836
Teambuilding kärnstyret 750 775 Aspning 4000 2502
Kärnstyret - aspning och överlämning 3000 3016 Representation 4900 4067
Representation 3300 2521 VBL 4500 2482
TOTALT: 12850 11623 Kursutvärderingsfrämjande medel 2500 1250

Övriga utgifter 1000 831
TOTALT: 51900 43777

FINFORM Budget Utfall FIF Budget Utfall
Tidning lp 1, mottagningsnummer 4000 3609 Hallhyra fysiken 15400 14696
Tidning lp 1 4000 4241 Materialinköp 700 99
Tidning lp 2 4000 3838 Inventarier motionshallen 1500 1500
Tidning lp 3 4000 3436 Arrangemang 4200 2835
Tidning lp 4 4000 2890 Deltagande CM 1500 1250
Reportage 900 522 Subvention Göteborgsvarv 3000 3000
Aspning / Teambuilding 1500 1304 Representation 500 533
Representation 750 1801 Aspning / Teambuilding 1500 133
Övriga utgifter 600 0 TOTALT: 28300 24046
TOTALT: 23750 21641
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Budgetutfall
F-styret 16/17

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Förklaring av budget

Denna text förklarar om det finns n̊agon otydlighet med n̊agon post fr̊an budgeten jämfört med vad som
kan förväntas efter tredje kvartalet, alternativt om det är n̊agot annat otydligt.

Intäkter F6 och DP

Flera poster har lagts till i utfallskolumnen för att ge en mer rättvis bild av den faktiska ekonomin som
har mer rörliga intäkter än vad som brukar visas. Intäkterna fr̊an F6 och DP är överskott fr̊an deras
verksamheter under året 15/16.

Intäkter föreg̊aende år

Under verksamhets̊aret sattes pengar av för att kunna betalas in till skatteverket, d̊a detta var felberäknat
och ej behövde betalas s̊a blev summan återförd. Intäkten är inte relaterad till årets aktiviteter och
benämns därmed som intäkter föreg̊aende år.

Övriga intäkter

Lite fler övriga intäkter än förväntat har inkommit under året. Överskottet uppkom bland annat p̊a
grund av att det har pantats burkar samt att lampor tillhörande sektionen s̊aldes till D6.

FnollK

Budgetposten för FnollK täcker hela deras verksamhet och är den summa som FnollK 2017 f̊att godkänd
i och med deras budget subraherat med FnollK 2016s överblivna medel.

Representation Finform

Denna posten översteg med mer än 100% det belopp som fr̊an början var budgeterat, detta godkändes
av styret d̊a den innefattar plagg till tv̊a olika Finform och ans̊ags gynna intresset för föreningen samt
sammanh̊allningen hos medlemmarna.

Sammanh̊allning sektionsaktiva

D̊a storteambuildningen som äger rum under v̊aren förlades p̊a samma plats som för tv̊a år sen s̊a blev
kostnaden för transport dit dyrare än väntat, det är värt att fundera igenom val av plats till nästa år.
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Budgetutfall
F-styret 16/17

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Sektionsbil

I denna budgeten har jag valt att specificera kostnader för bilen för sig och intäkter för sig för att ge en
tydligare insikt i hur mycket bilen faktiskt kostar att underh̊alla p̊a ett år.

Sektionspott

D̊a intresset varit större än väntat under året för att använda sektionspotten s̊a har utgifterna överstigit
budgetposten. Det är kul att m̊anga vill engagera sig i mindre projekt.
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Fysikteknologsektionens styrelse
Verksamhetsplan

Chalmers Tekniska Högskola

Fysikteknologsektionen
Verksamhetsplan för sektionsstyrelsen

2017/2018

Sektionsstyrelsen 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 samarbete med A-sektionen för att ta fram ett förslag.
Under verksamhetsåret 17/18 kommer styrelsen att jobba med att följa upp detta arbete och se
till att det förslag som valdes realiseras i enlighet med sektionens vilja. (6)

• Implementera posten Informationsansvarig.
Från och med verksamhetsåret 17/18 finns den nya posten Informationsansvarig i styrelsen. Under
året kommer hela styrelsen 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 ska arbetet fortsätta med att driva igenom den planen. (4,5)

• Utveckla användandet av sektionens informationskanal(er).
Efter implementationen av den nya designen för ftek.se för några år sedan blev det svårt att hitta
relevant information och funktioner. Därför ska styrelsen utveckla ftek.se för att göra webbsidan
mer överskådlig och se till att de viktigaste funktionerna är lättillgängliga. Styrelsen ska även se
över sektionens informationskanaler och standardisera dessa för att underlätta för både mottagare
och utsändare. (4)

• Utveckla FARM:s 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 SAMO:s synlighet och funktion.
Under verksamhetsåret 16/17 utvärderades hur SAMO:s roll ska fungera på sektionen. Detta slutade
bland annat med att en ny post, Skyddsombud tillkom i sektionsstyrelsen. Baserat på detta vill
styrelsen fortsätta arbetet kring SAMO:s funktion och inbördes arbetsfördelning. Utöver det borde
det även arbetas med SAMO:s och andra hjälpfunktioners synlighet bland studenterna. (5,9)

• Fortsätta arbetet med det psykosociala läget på sektionen.
Under det förra verksamhetsåret uppdagades att studenter på Teknisk fysik och Teknisk matema-
tik är mycket stressade och mår dåligt på grund av sina studier. Vad som ligger bakom detta har
undersökts och diskuterats både av sektionsstyrelsen, SNF och Kårledningen. Att förbättra studen-
ternas välmående är väldigt viktigt och arbetet kommer att fortsätta under detta verksamhetsår.
(5,9)
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Fysikteknologsektionens styrelse
Verksamhetsplan

Chalmers Tekniska Högskola

• Utvärdera sektionens verksamhet och säkerställa framtidens engagemang.
Under de senaste åren har engagemanget på sektionen minskat, både vad gäller deltagande på
arrangemang och intresse för att arrangera. Styrelsen ska därför, tillsammans med de sektions-
aktiva, 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 mastersverksamheten.
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 relevant reklam
finns på engelska samt fortsätta med utformning av mastermottagningen. Möjligheter till ett mas-
ternollk bör även utvärderas. Dessutom vill sektionsstyrelsen samarbeta med SNF för att utveckla
bevakningen av studiesituationen på masternivå. (5,11)

• Utvidga sektionens lokaler.
Sektionen har vuxit avsevärt sedan våra nuvarande lokaler förvärvades. Sektionsstyrelsen vill därför
fortsätta arbetet att utveckla våra lokaler så att de uppfyller sektionens behov. (6)

• Se över funktionärsposter.
På sektionen finns det många funktionärsposter som sällan är fyllda. Detta leder till att det finns en
mängd poster som är vakantsatta varje sektionsmöten vilket tar tid. Därmed vill sektionsstyrelsen
under detta verksamhetsår utvärdera hurvida alla funktionärer behövs samt se över alternativa
invalsprocesser för dessa. (4,5,7)

• Se över och revidera styrdokument.
Sektionen har ett antal olika styrdokument, både externt mot sektionen och internt mot sektions-
styrelsen. 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 ska 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)

• Digitalisera sektionens verksamhet
För att minska pappersförbrukningen på sektionen och undvika dubbelt arbete så vill sektionsstyrel-
sen dra nytta av digitala verktyg för att underlätta sektionens administration. Detta kan innebära
bland annat elektroniska underskrifter, elektronisk röstning på sektionsmöten, styrdokumentens
källkod på GitHub och liknande. (4)
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Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊ar 17/18

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Budget
Fysikteknologsektionen 17/18

INTÄKTER 16/17 17/18 UTGIFTER 16/17 Resultat 17/18
Program, F 265000 265000 FnollK 180000 180252 180000
Program, TM 100000 100000 SNF 51900 43777 52900
Sektionsavgift 77000 78000 FIF 28300 24046 27600
FARM 40000 40000 Finform 23750 21640 23000
F6 16/17 0 7500 IT 5000 164 2000
DP 16/17 0 0 Styret 12850 11622 13400
Sektionsbilen 0 56000 Valberedning 4000 2703 3700
Övriga intäkter 1000 1000 Utbildning 3500 2423 3300
TOTALT: 483000 547500 Sektionsmöten 12000 11834 12000

Möteskostander 2100 1446 2100
Sektionens vecka 28000 24774 33000
Sammanh̊allning sektionsaktiva 18000 18819 18000
Sektionsbil 5000 60440 60000
Hofflor 4800 5161 5200
Ärtsoppa 9600 9571 9600
Julmiddag 19000 19166 18000
Mastersverksamhet 3500 1801 2000
Tidning 2000 2092 1000
Avskrivning sektionsbilen 29500 29500 29500
Focus upprustning 25000 25151 25000
Finansiella avgifter 10000 10341 11000
Sektionspott 12000 12915 17000
SaFt 10000 9999 6000
Avskrivning uteplatsen 0 0 15000
Utfasning av kontanter 0 0 10000
Sektionsaccessoarer 0 0 4000
Flipper 0 0 1500
Representation FOC 0 0 800
Phaddergrupp 4000 3105 0

RESULTAT -20300 -39100 TOTALT: 503300 532747 586600

1



Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊ar 17/18

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Förtydligande av budgetposter

STYRET 16/17 17/18 SNF 16/17 17/18
Administration 2000 2000 Cocktailparty 27000 27000
Bil- och resekostnader 500 0 Utvärderingsluncher F/TM 5000 5000
Teambuilding styret 3300 3600 Teambuilding 3000 3000
Teambuilding kärnstyret 750 900 Aspning 4000 4000
Kärnstyret - aspning och överlämning 3000 3600 Representation 4900 5400
Representation 3300 3300 VBL 4500 5500
TOTALT: 12850 13400 Kursutvärderingsfrämjande medel 2500 2000

Övriga utgifter 1000 1000
TOTALT: 51900 52900

FINFORM 16/17 17/18 FIF 16/17 17/18
Tidning lp 1, mottagningsnummer 4000 3000 Hallhyra fysiken 15400 0
Tidning lp 1 4000 4000 Bokningar av pass 0 12700
Tidning lp 2 4000 4000 Materialinköp 700 700
Tidning lp 3 4000 4000 Inventarier motionshallen 1500 1500
Tidning lp 4 4000 4000 Större arrangemang 4200 4200
Reportage 900 900 Deltagande CM 1500 1500
Aspning / Teambuilding 1500 1500 Subvention Göteborgsvarv 3000 3000
Representation 750 1000 Representation 500 500
Övriga utgifter 600 600 Aspning / Teambuilding 1500 1500
TOTALT: 23750 23000 Övriga utgifter 0 2000

TOTALT: 28300 27600
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Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊ar 17/18

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Förklaring av budget

Denna text förklarar styrelsens tankar bakom v̊art budgetförslag och skillnader mot förra året. Fysiktek-
nologsektionen har totalt sett haft ett positivt resultat över en längre period. Året som g̊att beräknas f̊a
ett mindre positivt resultat och året dessförinnan fick ett stort positivt resultat. Det positiva resultatet i
år beror delvis p̊a större intäkter än väntat fr̊an bland annat F6 och DP men ocks̊a delvis p̊a budgetpos-
ter som inte utnyttjat sina resurser. Eftersom vi som ideell förening strävar efter att ligga p̊a ett resultat
nära noll har vi i år siktat p̊a att f̊a ett större negativt resultat än vanligt.

Skillnader mot förra året

Intäkter

Sektionsmedlemmarna har den senaste tiden ökat. Det gör ocks̊a att intäkterna fr̊an sektionsmedlemmar
ökat. Detta förväntas även gälla i fortsättningen vilket gör att budgeten har korrigerats för att följa
denna förändring.

D̊a F6 och DP ibland f̊ar positiva resultat som d̊a betalas in till styret har budgetposter lagts in för
att ge en rättvisare bild av sektionens totala inkomster.

Finform

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

IT

D̊a budgetposten för IT legat kvar p̊a 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 ökat n̊agot d̊a Informationsansvarig har introducerats.

Valberedning, Utbildning

Dessa poster har sm̊att reviderats för att vara mer anpassade till resultat fr̊an tidigare år och behovet
som finns.
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Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊ar 17/18

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Sektionens Vecka

D̊a sektionens vecka har blivit ett uppskattat inslag under året och fler aktiviteter inkluderats s̊a har
vi valt att höja posten för att kunna sponsra de föreningar som bidrar till att göra veckan händelserik.
De senaste åren har styret ocks̊a försökt att anordna lunchföreläsningar, vilket denna ökning ocks̊a ska
täcka.

Finansiella avgifter

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

Sektionspott

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

SaFT

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

Avskrivning uteplatsen

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

Utfasning av kontanter

Under verksamhets̊aret 17/18 planeras det p̊abörja implementering av kontantfria metoder. För detta
kommer inköp att krävas och därför bör en summa g̊a till detta. Denna post bör justeras till den slutliga
budgeten för att överensstämma med de beslut som tas i fr̊agan.

Sektionsaccessoarer

Denna post är skapad för att motsvara inköp av sektionpins som sker ungefär en g̊ang vart tionde år och
eventuellt andra prylar kopplade till sektionen.
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Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊ar 17/18

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Flipper

D̊a de gamla mynten kommer att bli ogiltiga när nästa verksamhets̊ar börjar s̊a har styret tillsammans
med FOC kommit fram till att under hösten testa att ha flippren p̊a free play hela tiden. Budgetposten
ska st̊a för reparationer som Focumateriet tidigare bekostat med intäkter fr̊an de som spelar. Detta ska
utvärderas efter LP2 för att se om det är en bra lösning.

Representation FOC

D̊a FOC inte har lika stor omsättning som de andra kommitteerna och studienämnden, men de änd̊a bör
f̊a införskaffa representationsplagg, s̊a är en sponsring för detta ändam̊al rimlig. Kostnaden syftar likt
Finforms representationspost att innefatta trycket p̊a tröjorna.

Phaddergrupp

Denna post var tillfällig under föreg̊aende år och har därmed försvunnit tills i år.
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Verksamhetsplan
Studienämnden vid Fysik 2017/2018

Fysikteknologsektionen, Chalmers studentk̊ar

Verksamhetsplan

SNF 17/18
Medlemmar:

Ordförande Sofia Karlsson

Vice Ordförande Alexander Jonsson

Kassör Josefine Knutsson

Sekreterare Daniel Erkensten

Veckobladerist Philip Edenborg

Kandidatansvarig Vakant

Masteransvarig Mattias Sjöstedt

Matansvarig Joel Berg

Årskursrepresentant Vakant

Studienämnden skall under verksamhets̊aret 2017/2018, utöver sina övriga åligganden, utföra
följande:

• Utvärdera och motverka den fallande svarsfrekvensen p̊a kursutvärderingar.
Ett återkommande problem för studienämnden är den l̊aga svarsfrekvensen p̊a kursutvärderingarna. Ett
högre deltagande skulle innebära att större vikt kan läggas vid enkäterna, vilket är önskvärt. Studi-
enämnden kommer under verksamhets̊aret undersöka vad som kan göras för att öka svarsfrekvensen, för
att sedan kunna applicera de förslag som kommer fram.

• Förbättra uppföljningen av kursutvärderingar mellan åren.
Fysikteknologsektionen har ett väldigt välutvecklat system med kursutvärderingar som ger studenterna
stor möjlighet att p̊averka kurserna. Dock s̊a finns det inget system för att följa upp de beslut som tagits
under tidigare år. Därför vill studienämnden ta fram ett system som för uppföljningen av besluten samt
för att kunna ge nya föreläsare en utg̊angspunkt inför kursstart.

• Utvärdera SNFs räknestugor.
De senaste åren har det varit ett fallande intresse för SNFs räknestugor. Under året kommer studienämnden
utvärdera räknestugorna utifr̊an antal besökare och arbetsbelastning för räkneövningsledare, för att kunna
ta beslut om räknestugornas framtid.

• Se över arbetsg̊ang för masterenheten.
Trots tidigare års försök att starta upp mastersenheten är intresset l̊agt. I år skall studienämnden utvärdera
och se över arbetsg̊angen för masterenheten, med förhoppningen att kunna hitta ett format som fungerar
bättre.
’

• Ge insikt i hur kursval p̊averkar möjligheter till master och examen.
Studienämnden kommer under året arbeta med att sprida information kring hur kursval p̊averkar framti-
da studier. Detta är extra relevant för Teknisk Matematik, som har en stor mängd valbara kurser under
kandidaten. Detta kommer bland annatgöras genom att kontinuerligt informera studenterna inför kursval
samt innan mastersvalet.

• Fortsätta arbetet med det psykosociala läget p̊a sektionen.
Under året kommer studienämnden tillsammans med sektionsstyrelsen arbeta med att förbättra den pysko-
sociala hälsan p̊a sektionen. Bland annat kommer problematiska moment i kurser identifieras och lämpliga
åtgärder vidtas.
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• Utveckla VBL för masterskurser.
SNF har en l̊ang tradition med att veckobladeriet samlar in tentor och föreläsningsanteckningar. Detta
är dock n̊agot som huvudsakligen varit begränsat till kurser p̊a kandidatniv̊a. I år ämnar studienämnden
bygga ut VBL p̊a masterniv̊a.

• Utvärdera och följa upp de förändringar som skett under förra läs̊aret.
Under läs̊aret 16/17 skedde flertalet förändringar i kursers upplägg. Studienämnden kommer under verk-
samhets̊aret aktivt arbeta med uppföljningen av dessa förändringar.
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Verksamhetsplan Focumateriet 17/18 

 

 

 

Focumateriet planerar att under året fort sätta för se sektionen med billigt 

snask samt diverse paraphernalia och upplyftande flipper spelande. För att 

realisera detta har föreningen satt upp som mål att: 

● Hålla maskinerna i fungerande skick genom kontinuerlig översyn. 

● Utreda Focumatens och Rockolas framtid. 

● Arrangera ett Focumateriet Kör. 

● Arrangera en flipper dup tillsammans med Djungel Patrulen. 

● Arrangera Flipper turnering i LP2. 

● Arrangera på upp drag av sektionen en sektions aktiva bastu. 

● Implementera det kontantfria betalningssystemet FOC PAY  

● Utvärdera möjligheten att införskaffa ett till flipper spel 

● Arbeta för att för enkla under håll av flipper genom tex modularisering 

● Anskaffa bättre verktyg för att för enkla arbetet med flipper 

● Se över rutiner för be ställning av flipper delar 

● Köpa in standard delar till flipper för att minska frakt kostnader vid 

vanliga fel 

● Sprida FOCSNEWS till sektions tv:n 

 

Utöver denna verksamhet har föreningen även som mål att: 

 

● Sälja godis samt agera oberoende nyhets källa under sektions möten. 

● Kontinuerligt se över flipper spelen och hålla dessa i ett respektabelt 

skick. 

● Utreda möjligheten att ut öka sortimentet med Focumateriet relaterade 

artiklar. 

● Ut reda möjligheten att effektivisera det fort löpande arbetet utan att 

inskränka på föreningens anda. 

● Vidare utveckla konceptet Focsnews till sektions tv:n 

● Arbeta för mer kackalorum 

 

V.E.S. 

Focumateriet 
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Verksamhetsplan för F6 17/18
F6 skall under verksamhets̊aret 17/18,

utöver sina ordinarie åligganden,
genomföra följande

Främja ett rikt studentliv

• Göra det möjligt för Fysikteknologer att lära känna studenter fr̊an andra sektioner
Genom att arrangera gasquesittningar tillsammans med andra sexmästerier samt h̊alla ET-raj som
är öppna för alla studenter p̊a Chalmers f̊ar Fysikteknologer en möjlighet att träffa och lära känna
personer fr̊an andra sektioner.

• Anordna Fu6 fredag LV1

• Ställa upp och representera Fysikteknologsektionen i CM

• Arrangera Luciasittning den 13 november

• Bjuda sektionens medlemmar p̊a risgrynsgröt en lunch i LP2

• Hyra ut och v̊arda sektionens värmesk̊ap

• Hyra ut och v̊arda F6s ljud- och ljusutrustning

Utveckla föreningen

• Utveckla kontinuitetsarbetet
Utöver tidigare års arbete med att standardisera kontinuitet mellan åren med hjälp av verktyg
som Google Drive, vill vi även utvecka processer för att revidera arbetsbelastning samt förändra
eller avveckla arrangemang för att göra plats för förbättring och förändring inom F6 arbete utan att
detta leder till en konstant växande arbetsbelastning. Detta särskilt med avsikt p̊a verksamhets̊arets
senare hälft, där Aspning och CM genomförs. Vi vill dessutom fortsätta att stärka kontinuiteten
genom att utveckla användandet av verktyg som Google Drive och F6 Wiki-sida, samt att till
exempel utvecka mallar för det arbete som genomförs p̊a de mer standardiserade arrangemangen,
s̊asom Gasquer och ET-raj.

• Främja samarrangemang med andra föreningar p̊a Fysikteknologsektionen

• Göra F6s arbete och medlemmar synligare för sektionens medlemmar
Genom att gästa m̊anga sektionsarrangemang vill vi öka intresset för F6 arbete bland icke sektions-
aktiva.
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Skapa utrymme för personlig utveckling genom engagemang i
sektionens verksamhet

• Arbeta för att utveckla puffkulturen
Att puffa ensklida arrangemang är en möjlighet för sektionens medlemmar att delta i F6 versamhet
vid intresse, utan den förbindelse som att sitta i en kommitté innebär. Vi vill arbeta för att hitta
givande incitament och privilegier för att stötta F6 i v̊art arbete proportionerligt mot den insats
som görs.

• Anorda en aspning
Genom att arrangera en genomtänkt aspireringsperiod kan folk engagera sig i sektionens arbete,
träffa nya vänner och ha roligt samtidigt. P̊a s̊a sätt hoppas vi att aspiranterna ska intressera sig
till att söka F6. De ska ha god möjlighet att känna p̊a sexmästerilivet och vara väl förberedda för
ett eventuellt år i föreningen.



Verksamhetsplan
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Verksamhetsplan Djungelpatrullen 17/18

Djungelpatrullen ska under verksamhets̊aret 17/18 utöver sina
ordniarie åligganden genomföra följande:

Rusta upp samt underh̊alla sektionslokalen Focus

• Göra ett ordentligt inventarium över redskapen i Focus-köket, kasta det som är obrukbart
och se till att införskaffa det som saknas.

• Tillverka ett nytt skynke som kan hängas över fönstren i mittendelen.

• Fortsätta l̊ata Nollan hjälpa till med städningen för att förbättra deras städkunskaper, hyfs
och moral samt lära dem vikten av att städa undan efter sig p̊a Focus. Efter utförd städning
ska Nollan belönas med fika.

Främja ett rikt studentliv och god sammanh̊allning p̊a sektionen

• Arrangera DuP de flesta fredagar med tydliga och roliga teman som lockar s̊a stor m̊algrupp
som möjligt.

• L̊ata andra föreningar, som visar intresse, arrangera DuP för att l̊ata dem synas mer p̊a
sektionen samt minska v̊ar arbetsbelastning.

• Arrangera pub under fyra pubrundor.

• Arrangera en aspning där aspirerande sektionsmedlemmar ska f̊a inblick i vad det innebär
att vara patrullperson.

• Arrangera ett firande för sittande och pateter i samband patrullens 30-̊arsjubileum.
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Fysikteknologsektionen
Verksamhetsberättelse F-styret

2016/2017

Medlemmar

Ordförande Sebastian Bergström

Vice Ordförande Pernilla Tanner

Kassör Lotta Bergbom

Sekreterare Gustav Lindwall

Ledamot Sofia Karlsson

Ordförande SNF Victor Wåhlstrand Skärström

Ordförande DP Martin Gardfjäll

Ordförande F6 Rebecca Svensson

Ordförande Foc Agrin Hilmkil

Ordförande FnollK HT 16 Tilda Sikström

Ordförande FnollK VT 17 Petter Miltén

Ordförande FARM HT 16 Erik Jansson

Ordförande FARM VT 17 Joakim Sällberg

Inledning

Fysikteknologsektionens styrelse har under verksamhets̊aret 16/17 arbetat för att varje sektions-
medlem ska trivas och att sektionens verksamhet ska fungera och utvecklas. Detta samtidigt som
sektionens styrdokument upprätth̊allits.

Verksamhetsplan

Nedan redogörs för hur F-styret har arbetat med punkterna fr̊an verksamhetsplanen för verk-
samhets̊aret 16/17.

Förbättra styrelsens kontinuitet

Under året har mycket tid lagts p̊a att omorganisera v̊ar dokumenthantering. I framtiden kommer
github att användas för att förenkla uppdateringar av styrdokument. Vi har ocks̊a arbetat med
att uppdatera dokument s̊asom arbetsordningar och förteckning över sektionsaktivas accesser
d̊a dessa innehöll mycket inaktuell information. Vidare har vi skrivit en gruppöverlämning som
förhoppningsvis kommer revideras årligen för att förenkla arbetet som inte är kopplat till en viss
post.

Se över FARM:s arbetsg̊ang

F-styret tillsatte en arbetsgrupp för att se över FARM:s arbetsg̊ang. Arbetsgruppen arbetade
fram förslag p̊a förbättringar, mer om dessa under Arbetsgrupper, som lyftes fram till FARM
2017.

Utveckla användandet av sektionens informationskanaler

Den här punkten nedprioriterades p̊a grund av tidsbrist. Det är även en av anledningarna till
varför vi valde att lägga till en post, Informationsansvarig, i Kärnstyret.

Se över struktur för sektionens medlems- och intresseföreningar

Efter diskussion med sektionsaktiva under ett stormöte formulerades ett förslag p̊a stadgeändring
som röstades igenom p̊a sektionsmöte 3 och 4. Medlems- och intresseföreningarna är numera en
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typ av förening som kallas intresseförening och har i princip samma rättigheter och skyldigheter
som de tidigare medlemsföreningarna.

Se över skrivare i F-huset

SAMO skickade ut en enkät till samtliga sektionsmedlemmar för att klargöra vilka problem som
finns med v̊ara skrivare. Enkäten fick god respons, och kommer ligga som grund för fortsatt
arbete under nästa verksamhets̊ar.

Utvidga sektionens lokaler

Denna punkt nedprioriterades under hösten 2016 med anledning av arbetet med den psykoso-
ciala hälsan och omförordningsprocessen av PA. Möten har h̊allits med bland annat Chalmers
lokalstrateg och säkerhetssamordnare för att framföra vilka problem och behov vi har. Samman-
fattningsvis r̊ader lokalbrist hela campus, vilket gör det komplicerat att skaffa nya utrymmen.
Däremot visar högskolan fr̊an flertal h̊all först̊aelse för den platsbrist Fysikteknologsektionen har,
vilket är lovande för framtiden. Arbetet med denna punkt planeras fortg̊a under nästkommande
verksamhets̊ar.

Verka för fortsatt förbättring av sektionens lokaler

Tanken med den här verksamhetspunkten var att i första hand verka för att renovera Focus kök,
men det projektet har skjutits p̊a till nästa verksamhets̊ar. Detta p̊a grund av att en motion
lyftes p̊a sektionsmöte 1 om att bygga ett soldäck utanför Focus och vi har istället lagt v̊ara
resurser p̊a detta projekt. Arbetet med soldäcket har främst drivits av en arbetsgrupp.

Utreda möjligheterna till kontantfri verksamhet

Det har under året pratats en hel del om hur kontantfrihet ska bli möjlig p̊a sektionen men
inget konkret dokument har upprättats. En arbetsgrupp för detta ändam̊al tillsattes under LP4
men hann inte färdigställa n̊agot dokument innan årets slut. Sektionen har ekonomiskt stöttat
Focumateriets projekt FOCPay som förväntas drivas igenom under kommande verksamhets̊ar.

Sätta upp riktlinjer gällande kommitternas ekonomi

Tanken med denna punkten var att förbättra den ekonomiska policyn genom att förtydliga hur
kommitteernas budgetar ska utformas, detta gjordes tyvärr inte under verksamhets̊aret.

Arrangera SaFt

SaFt arrangerades p̊a Chalmers den 18-20 november med fokus p̊a temat kontinuitet. Helgen
innehöll givande diskussioner med styrelser fr̊an andra högskolor och diverse roliga aktiviteter.
Överlag var arrangemanget lyckat tack vare mycket hjälp fr̊an duktiga puffar och sektionsaktiva.

Fortsätta arbetet med att möjligöra engagemang i mindre projekt p̊a sektionen

F-styret har gjort reklam för pufflistan och sektionspotten med goda resultat. Framförallt sek-
tionspotten har utnyttjas i större grad än tidigare vilket är väldigt roligt. En ny medlemsförening,
Fysikteknologsektionens Japanförening, har även skapats p̊a sektionen för sektionsmedlemmar
med intresse för Japansk kultur och spr̊ak.

Se över invalsprocesser

Mycket tid har lagts p̊a att se över ledamotsinvalen i kommittéerna. Eftersom det är en fr̊aga
som berör m̊anga sektionsmedlemmar har vi lagt stor vikt vid att samla in s̊a m̊anga åsikter
som möjligt genom att ta upp fr̊agan p̊a styrelse- och stormöten samt p̊a en workshop dit alla
sektionsmedlemmar bjöds in. Arbetet mynnade ut i en proposition som röstades igenom p̊a
sektionsmöte 4. Propositionen innebär kortfattat att samtliga nomineringar ska publiceras och att
styret normalt väljer in ledamöterna men om förtroendevalda inte väljs in enligt nomineringarna
g̊ar ledamöterna till personval p̊a sektionsmötet.
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Se över SAMOs roll

I början av verksamhets̊aret diskuterades hur samarbetet mellan F-styrets ledamot och de obe-
roende SAMO skulle g̊a till. Detta arbete lades p̊a is i samband med F-styrets proposition om att
lägga till en ny medlem i sektionsstyrelsen. Inför nästa verksamhets̊ar har F-styret en renodlad
SAMO och kommer d̊a återigen behöva arbeta med denna fr̊aga.

Se över sektionstyrelsens struktur

Efter diskussion inom F-styret och med tidigare Kärnstyren lyftes en proposition om att lägga
till en sjätte medlem i Kärnstyret p̊a sektionsmötet LP3 som röstades igenom. Ordförande, Vice
ordförande och Kassör kommer inte förändras. Övriga poster kommer vara en renodlad SAMO, en
Sekreterare som sköter dokument och en Informationsansvarig som ansvarar för kommunikation.

Kärnstyret

Den större delen av F-styrets strategiska arbete drivs av Kärnstyret. Nedan presenteras vad
respektive post har gjort under året utöver sina ordinarie åligganden.

Ordförande

Ordförande har, utöver ordinarie åligganden, under början av året varit delaktig i den psyko-
sociala fr̊agan, dels i omförordningsprocessen av PA och dels i en del av de tidigare mötena
med k̊aren och utbildningsomr̊adet. Sedermera har detta sköts till största del av ordförande i
SNF och ledamoten. Vidare fokuserades p̊a sektionskommittéernas invalsprocesser, där mycket
tid lades p̊a att bena ut vilket tillvägag̊angssätt sektionstyrelsen skulle ta för att åstadkomma
förändring i enlighet med sektionens vilja. En del möten med folk fr̊an högskolan för att arbeta
med lokalfr̊agan genomfördes ocks̊a.

Vice ordförande

Vice ordförande lade mycket tid p̊a verksamhetsplanspunkterna att arrangera SaFt och se över
sektionens intresse- och medlemsföreningar. Dessutom arrangerades ett störmöte inför mottag-
ningen för att förbereda kommittéerna och andra sektionsaktiva för mottagningen. Inbjudna var
även k̊arledningens SO och vSO för att prata om bland annat likabehandling och ansvarsfull
alkoholkultur samt Chalmers säkerhetssamordnare Erik Eliasson och Cubsec för att prata om
riskhantering. Vidare har teambuildings planerats och arrangerats för F-styret och en storteam-
building för alla sektionsaktiva.

Kassör

Under året har kassören utöver ordinarie åligganden varit med och drivit arrangerandet av SaFt
p̊a hösten och Sektionens middag under v̊aren. Detta engagemanget gjorde att punkten om
kontantfrihet blev lidande. Utöver detta har stort fokus legat p̊a att fundera igenom hur de olika
kommiteernas ekonomi ska samordnas genom Styrets budget och hur sektionens budget ska vara
mer transparent för övriga i styret och intresserade sektionsmedlemmar.

Sekreterare

Under året har sekreteraren lagt ner mycket tid p̊a att styra upp h̊allbara och användarvänliga
IT-lösningar som skall förbättra styrets kontinuitet och plana ut inlärningskurvan för arbetet.
Utöver det har styrets sekreterare suttit i en rad arbetsgrupper och ansvarat för studentrösten.

Ledamot

Detta verksamhets̊aret har ledamoten, i egenskap av SAMO, mestadels arbetat med den psy-
kosociala hälsan p̊a sektionen. Under hösten l̊ag fokus p̊a att utreda och identifiera problemen,
och under v̊aren fördes diskussioner gentemot högskolan. Detta arbete utfördes tillsammans med
k̊aren, SNF, programansvarig och flera andra representanter fr̊an högskolan. Utöver det har le-
damoten tagit ansvar för mastersmottagningen, sektionens vecka och sektionens middag.
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SNF och kommittéer

Nedan följer en kort redogörelse för vad SNF och sektionens kommittéer har arbetat med under
året.

SNF

SNF har uppfyllt alla sina ordinarie åligganden, s̊asom regelbundna möten och uppsökande av
efterträdare, och i synnerhet följt upp p̊a verksamhetsplanens punkter om reaktivitet p̊a kurser,
synlighet för nämnden och den psykosociala hälsan p̊a sektionen. SNF har vidare arrangerat sina
traditionsenliga cocktailpartyn, samt tagit initiativet till en mastermässa för masterprogrammen
associerade med F och TM.

Djungelpatrullen

Djungelpatrullen har som vanligt sett till att Focus är snyggt och prydligt samt arrangerat
DuPar varje fredag. Djungelpatrullen har även arrangerat ett julbord, serverat Hofflor en g̊ang
varje läsperiod och hjälpt till under mottagningen. Sedan jul har Dp arrangerat aspning och i
maj valdes Djungelpatrullen 17/18 in.

F6

F6 har under året arrangerat gasquer, ET-raj och ett antal övriga sittningar. Utöver detta har
F6 serverat ärtsoppa till sektionens medlemmar, serverat mat och visat film under Fu6 och
arrangerat en aspning.

FnollK

FnollK16 har planerat, arrangerat och utfört den bästa mottagningen n̊agonsin. Utöver det har
FnollK ordnat en aspning och valt in 7 nya, engagerade och taggade FnollK. Dessa har spenderat
v̊aren med att planera nästkommande mottagning samt arrangerat ett firande av FnollK:s 50̊ars
jubileum.

FARM

FARM har marknadsfört sektionen ut̊at bland företag och organisationer, samt marknadsfört
företag och organisationer mot sektionsmedlemmar. Bland annat har mailutskick, lunchföreläsningar
samt en pizzakväll med företag genomförts. D̊a FARM b̊ade 2016 och 2017 haft ett flertal va-
kantsatta platser har verksamheten setts över för att rationalisera och prioritera – ett l̊angsiktigt
arbete som kommer fortsätta åtminstone under resten av 2017. Förhoppningen är att öka in-
tresset för och engagemanget inom arbetsmarknadsfr̊agor hos sektionsmedlemmar. Bland annat
sammanställs statistik fr̊an utexaminerade och FARMs webbsida struktureras om.

Focumateriet

Focumateriet har bland annat meckat flipper, spelat flipper, haft sönder flipper och tagit hand
om de automater som fungerar. De gjorde massa nya grejer och n̊agra gamla grejer tillsammans
med olika föreningar.

Arbetsgrupper

Under året tillsattes tv̊a arbetsgrupper. Nedan följer en redogörelse för deras arbete.

Arbetsgrupp om FARM:s arbetsg̊ang

F-styret tillsatte en arbetsgrupp för att se över FARM:s arbetsg̊ang och anpassa den efter sektio-
nens behov. Arbetet var fruktsamt i den mening att konkreta förslag p̊a förbättringar lades fram
och framfördes till de som var intresserade av att söka till FARM 2017. De främsta förslagen
som togs fram var att FARM i samarbete med SNF bör arrangera en mastersprogramsmässa för
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studenter i årskurs 3, samt arrangera en arbetsmarknadsmässa i samarbete med andra sektioner.
Arbetet för att genomföra detta p̊abörjades i och med FARM 2017.

Arbetsgrupp om Focus utemiljö

P̊a sektionsmöte 1 lyftes en motion om Focus utemiljö som yrkade p̊a att göra sig av med
växteriets l̊ador utanför Focus och istället bygga ett soldäck. Sektionsmötet beslutade att tillsätta
en arbetsgrupp som ska utreda olika möjligheter för att förbättra Focus utemiljö. Arbetsgruppen
tog fram ett antal preliminära förslag i olika prisklasser om vad som kan göras med Focus utemiljö.
P̊a sektionsmöte 2 beslutades att sektionen ska bygga ett trädäck för ett maxbelopp p̊a 75 tkr av
sektionens pengar, men att slutgiltlig design ska klubbas igenom p̊a nästa sektionsmöte. Förslaget
blev dock n̊agot försenat p̊a grund av att en tävling startades bland A-studenter om att designa
trädäcket. P̊a sektionsmöte 4 visades det vinnande förslaget upp men detta ska revideras innan
slutgiltlig design kan fastsl̊as. Besultaderätt gavs därför till styrelsen för att p̊askynda processen
och förhoppningsvis kunna p̊abörja arbetet i sommar.
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Verksamhetsberättelse
SNF 16/17

Författare

Ordförande Victor Wåhlstrand Skärström

Kassör Oskar Sjökvist

Ordinarie åligganden

SNFhar under verksamhetsåret 2016/17 genomfört alla sina åligganden enligt stadga, reglemente
och arbetsordningar. Dessa inkluderar exempelvis veckoliga öppna möten, rekrytering till program-
råden, arrangemang av cocktailpartyn, samt ett generellt arbete för den studiesociala miljön.

Samarbetet med andra sektionsföreningar och styrelsen har fungerat utmärkt under året, ex-
empelvis under cocktailpartyn med F6 och DP, samt styrelsen som anordnar studentrösten, vilken
SNFbidragit och deltagit i.

Nämndens medlemmar

Nämnden har under verksamhetsåret bestått av följande förtroendevalda medlemmar:

Ordförande Victor Wåhlstrand Skärström

Vice Ordförande Johan Winther

Kassör Oskar Sjökvist

Sekreterare Gabriella Grenander

Veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén

Kandidatansvarig Niklas Moszczynski

Masteransvarig Björn Johansson

Ledamot Lina Hultquist

Årskursrepresentant Helena Andersson

Detta utgör första fullgoda året med den nya uppsättningen efter kontinuitetsorganisationen.
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Arbete i relation till verksamhetsplanen

Verka för insyn och synlighet

Under året har SNF i arbetat för att stärka rekryteringen, synligheten och insynen i nämndens
verksamhet. Under mottagningen 2016 rekryterades de vakantsatta posterna sekreterare och kan-
didatansvarig.

Vi arbetade hårt med synligheten till nollan under mottagningen, med det sedvanliga cocktail-
partyt, men också närvaro vid andra sektionsarrangemang, samt den lyckade mattepuben. Mat-
tepuben var mycket lyckad, men inte tillräckligt många besökare för att försvara det dåvarande
formatet. I regel informerade vi två gånger för våra arrangemang.

Synligheten har vidare stärkts med en tydlig närvaro på sociala medier och i korridorerna, där
vi uppmuntrat studenterna till granskning av sina kurser. Vi uppfattar att detta haft god effekt på
SNF :s anseende och rykte.

Under aspningen arrangerades enligt gammalt recept (p)ost- och vinkväll, case-kväll, samt ett
pubquiz. Vi hade många besökare, och detta bidrog utan tvekan till synligheten, men lyckades inte
rekrytera till alla poster.

Kursutvärdering och kandidatnivån

Nämnden har under året försökt stärka kursutvärderingskulturen, och ville undersöka den fallande
svarsfrekvensen på enkäterna. Vi har beklagligen inte hunnit med det sistnämnda. Vi producerade
också en uppdaterad grafisk version av How to kursutvärdera, för att tydliggöra arbetet.

Nämnden och kandidatansvarig arbetade hårt i rekryteringen till utvärderare, samt till projekt
för att förbättra kurser. Devisen var “reaktivitet” mot fel i kurser, och genomdrivna ändringar inklu-
derar miljöfysiken, kvantfysiken, experimentell fysik, samt programmeringstekniken. Vi är mycket
nöjda med detta.

Projektet i experimentell fysik 1 var mycket uppskattat bland studenterna, och tog upp proble-
met med bristande administration på kursen, såsom en undermålig hemsida, och ett dåligt optimerat
system för tilldelning av labbtillfällen. Projektet bestod av studentrepresentanter, representanter
från kurs och institutionen för fysik samt SNF . Resultatet var lyckat, men kursen bör fortsätta
övervakas av nämnden och programmet.

Insyn i masterprogramsvalet

SNF fann att studenterna på sektionen behövde insyn i sina mastersval, och verkade för att tyd-
liggöra kursvalen i våra protokoll. Vi arrangerade också i detta ändamål F/TM:s mastermässa,
den första av sitt slag på många år, där sektionens associerade masterprogram var representera-
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Figur 1: Logotyp för mastermässan 16/17, som var ett lyckat nytt koncept.

de. Arrangemanget var mycket lyckat och uppskattat av studenterna och masterprogramansvariga
tillika.

Vi förordrar dock att denna i fortsättning anordnas av programmen F och TM.
Vidare samarbetade vi tätt med institutionerna för att lyfta fram ämnen i våra BSD-föreläsningar

och cocktailpartyn, exempelvis nanoteknik, kärnteknik och matematisk analys, alla ämnen med li-
ten plats på kandidatnivå. SNFhjälpte också i en prospektiv undersökning av mastervalen för att
se vad studenterna var intresserade av, som underlag för programmen.

Masterenhetens utveckling

Masterenheten för kursgranskning har tyvärr i effekt lagts i dvala på grund av lågt intresse. Vi kom
till slutsatsen att formatet är otillräckligt på masternivå, då det lever på några få eldsjälar. Detta
betyder inte att masterenheten avskaffats, men att arbetet inte kunde utvecklas utan eldsjälarna.

Den studie- och psykosociala miljön

Ett nytt initiativ var vad vi uppfattade som en fallande studiesocial miljö på sektionen, med stres-
sade studenter och ett bemötande hos studenter och föreläsare mot varandra som påverkar studen-
ternas självförtroende negativt.

Det psykosociala läget (PSL) är ett samarbete mellan SNF , sektionens SAMO och kårstyrelsen,
som grundar sig i kursutvärderingar och pyskosociala enkäter. Arbetet togs på allvar hos kåren
och högskolan, som krävde handling från programmet F:s sida. SNFoch SAMO har därför varit
i kontinuerlig kommunikation med programansvarig för att förbättra miljön i termer av kursplan,
arbetsbelastning och attityder på programmet.

Arbetet har förts tillsammans med studievägledare, studiesekreterare, institutioner samt pro-
gramråden.

SNF :s slutsatser inkluderar att programmet F har för många kurser, för många tentamina,
samt elitistiska attityder för att uppehålla en god studiesocial balans och garantera återhämtning,
vilket resulterar i överrepresentation hos bl. a. Akademihälsan. Vi yrkade därför bland annat på
fler tider att återhämta sig, då i synnerhet årskurs två och tre har kontinuerliga studier även över
läsperiodsgränserna.
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Verksamhetsberättelse F6 16/17
Medlemmar

Sexmästare Rebecca “Välta” Svensson
Sexreterare David “Honing” Larsson

Kassör Olle “Excell” Lexell
Blötdjur Andreas “Schillschill” Gustaver

Sexmästarinna Adina “ABBA” Berg
PRost Per “PReben” Edwardsson

viLOLäge Oskar “Opium” Liew
Alltare Fanny “Fanta” Apelgren

Mottagning

F6 16/17 har enligt regelementet vart ett komplement till FnollK under mottagninen 2016. F6 deltog
i mottagandet av Nollan p̊a Götaplatsen, arrangerade ett fleral sittningar samt en Gasque tillsammans
med KfKb6 där Nollan fick möjlighet att lära känna studenter fr̊an en annan sektion.

Gasquer

Under läs̊aret har F6 16/17 arrangerat 8 gasquer, varav tre har vart samarrangemang med andra sexmästerier,
Kfkb6 och D6. Intresset för sittningar har vart l̊agt bland fysikteknologerna under året, men trots detta har
responsen fr̊an sittningsgästerna har vart mycket positiv. F6 ställde även i̊ar upp i Cortegémästerskapen
i fest tillsammans med D6, och placerade sig i̊ar p̊a en 3:e plats.

ET-raj

Under årets g̊ang har det arrangerats fyra ET-raj. Liksom föreg̊aende år har ett m̊al vart att det ska
finnas en aktivitet under ET-rajen för att engagera gästerna ytterligare. Dessa aktiviter har vart Guitar
Hero, Hockeyspel och tv̊alcurling. Under ET-rajet LP4 fanns ingen aktivitet eftersom det fanns liveband
p̊a plats. ET-rajen har vart mycket välbesökta och populära även bland studenter fr̊an övriga sektioner
p̊a Chalmers.

Ärtsoppor

En g̊ang per läsperiod har det serverats ärtsoppa och pannkakor p̊a Focus. Mycket uppskattat av sektio-
nens medlemmar!

Puffar

Under m̊anga av v̊ara arrangemang har sektionsmedlemmar haft möjlighet att puffa. Detta har vart
mycket uppskattat fr̊an F6 d̊a det gör v̊ara arrangemang möjliga att genomföra, men har även gett fler
teknologer chans att ta del av F6 verksamhet. Som tack för hjälpen har alla puffat blivit bjudna p̊a
middag.

Aspning

Under v̊aren arrangerades en aspireringsperiod, där alla som ville fick testa p̊a F6 arbete. Bland annat
arrangerades en Gasque och ett ET-raj tillsammans med asparna, men det arrangerades även ett antal
aktiviteter som hade mer fokus p̊a teambuilding bland asparna. Efter tre intensiva m̊anader lämnades F6
arbete över till ett välförberett F6 17/18 som kommer forsätta F6 arbete p̊a bästa sätt.
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Övriga arrangemang

Under det g̊angna året har F6 16/17 arrangerat diverse evenemang som inte faller in under ovanst̊aende
kategorier. Exempel p̊a s̊adana arrangemang är Fu6, grötlunch samt en luciasittning.

Övrigt

Vi har tagit hand om och hyrt ut F6s värmesk̊ap samt ljud- och ljusutrustning.
Under året har F6 16/17 kontinuerligt arbetat för att upprätth̊alla den goda dokumentationen fr̊an

tidigare år för att underlätta arbetet för F6 17/18.
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Verksamhetsberättelse Djungelpatrullen 16/17

Djungelpatrullen har under verksamhets̊aret 16/17 utöver sina
ordniarie åligganden genomfört följande:

Focus

Djungelpatrullen har under året sett till att Focus varit välutrustat och städat. Vi har i processen
skolat nollan i hur Focus ska skötas och därmed planterat en liten del av Focus i alla deras
hjärtan. Tre g̊anger under verksamhets̊aret har Focus storstädats. Tv̊a g̊anger med hjälp fr̊an
sektionsaktiva och en g̊ang med hjälp fr̊an aspar.

Mottagning

Under mottagningen har Djungelpatrullen arrangerat och medverkat vid flertalet arrangemang.
Vi arrangerade Pubrundan, Djungelsittningen, FörFestU, Provhäfvet, Øhlprovning, DP-bastun
och DuP.

Pubrundor

Djungelpatrullen har arrangerat pub vid alla fyra av Chalmers pubrundor.

DuPar

Djungelpatrullen har arrangerat drygt 25 DuPar under verksamhets̊aret med diverse teman.

Hofflor

Djungelpatrullen har med sektionens pengar bjudit sektionen p̊a Hofflor onsdag läsvecka 3 varje
läsperiod.

Affärsresa till Lule̊a kommun

Under vintern besökte samtliga utom en av Djungelpatrullens 10 medlemmar Sveriges nordligare
delar för att knyta kontakter med teknologer fr̊an andra delar av landet.

Julbord

Djungelpatrullen har arrangerat ett gratis julbord för alla sektionsmedlemmar med finansiering
fr̊an sektionen. Arrangemanget var lyckat och mycket uppskattat av de ca. 200 sektionsmedlem-
marna som kom.

Aspning och inval

Djungelpatrullen arrangerade en aspning i syfte att hitta nästa års patrull. Aspar lockades in med
gratis lunch och en exklusiv visning av Djungelpatrullens aspfilm. De fick under LP3 och LP4
prova p̊a v̊ar verksamheten genom att storstäda Focus samt arrangera DuP:ar och pubrunda.
Deras matlagningsfärdigheter sattes p̊a prov under Hell’s Kitchen. Karaktär och moral byggdes
under Manmakingen och Överflödig fyller 25. Under Hemliga Resan slängdes asparna ut i det
okända för att ordenligt testa deras färdigheter. Utöver det belönades asparna även med rolig-
heter s̊asom ET-rajs-förfest och bowling med F6s aspar.
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I maj valdes en ny Djungelpatrull in av sektionsmötet. Bland m̊anga sökande valdes tio nya
förm̊agor in att bilda Djungelpatrullen 17/18.

Fin-DuP

Djungelpatrullen 16/17 arrangerade sin sista och finaste DuP den 12e maj. Tv̊a sittningar med
en valbar trerättersmeny hölls efter varandra. Den första för alla sektionsmedlemmar och den
andra för nyinvalda och pateter. B̊ada sittningarna var lyckade.
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Verksamhetsberättelse
Focumateriet 16/17

Kvar tal 1 och 2 och 3 och 4
Besättning

Kapten Agrin Hilmkil
Kistväktare Nicolina “Nico” Eklund

Automatpirat Henrik Söderberg
Ballast Andreas “Strali” Falkovén

Styrman Adam Breitholtz
Gast Matilda Wikström

Piratmagnat Olle Månsson
Fulgosse Magnus Fant

1 Q1

1.1 Arrangemang under Nollningen
Följande arrangemang skedde under nollningen på Fysik teknolog sektionen och var på något sätt
kopplat till denna.

1.1.1 Förenings kvällen

Den 18 Augusti 2016 deltog Focumateriet i Föreningskvällen. Under intern utvärdering konsta-
terades att vi under tillfället upp fattades som sköna. Därmed fast slogs att vi framgångsrikt
representerat Focumateriets anda och därmed uppnåt målet med Föreningskvällen.

1.1.2 Spel kvällen

20 Augusti 2016 höll Focumateriet Spel kvällen. Under detta arrangemang uppmuntrades nollan att
spela spel och äta toasts. Arrangemangen uppskattades och extern utvärdering kom fram till att
Focumateriet var sköna under spel kvällen. Vi anser därför att detta arrangemang var en stor fram
gång.

1.1.3 Prov sits gyckel

Under prov sitsen framförde Focumateriet ett gyckel var igenom en nollans noll bricka togs sönder
och ersattes med en skönare noll bricka gjord av en läsk back. Detta gyckel mottogs väl och anses
vara en framgång då Focumateriet framstod som sköna.

1.2 Arrangemang
1.2.1 Focumateriet köret

I enlighet med verksamhetsplanen för Focumateriet 16/17 höll Focumateriet Focumateriet köret
(även Foc köret) den 24 September 2016. Innan maten arrangerades de Foclympiska spelen på Origo
gården vilket var möjligt då nödvändiga tillstånd skaffats. Under de Foclympiska spelen användes
en stor trä penis för att anhålla om ordet vilket var väldigt effektivt. Efter de Foclympiska spelen
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togs deltagarna ner till Focus där de bjöds på mat och diverse delikatesser. Då deltagarna ansågs
uppfatta arrangemanget som skönt ser Focumateriet detta arrangemang som lyckat.

1.3 Sektionsmötet
Under Sektionsmötet den 6 Oktober 2016 sålde Focumateriet i enlighet med verksamhets planen
för Focumateriet 16/17 godis och läsk samt agerade oberoende nyhetskälla. Dessutom presen-
terades verksamhets planen för Focumateriet 16/17 under detta möte. Sektionsmötet ansåg att
Focumateriet var sköna.

1.3.1 Nyheter

Focumateriet skrev totalt 52 informativa artiklar om beslut och diskussioner som ägde rum under
mötet och fick 1030 sidovisningar på Focumateriets nyhets sida.

1.4 Sektions nytta
1.4.1 Automater

Under kvar talet har Focumateriets aktiva automater Focumama och Drickomaten fungerat väl och
genererat intäkter. Dessutom har affischer satts upp för att uppmuntra folk att inte använda de
nya mynten som släpptes i Sverige under kvar talet. Slutligen har Focumateriet undersökt möjlighe-
terna för en kontantfri fram tid och utvärderat huruvida kontantfri betalning kan ske i Focumama.

1.4.2 Flipper

Theatre of Magic har satts i fungerande skick genom byte av powerboard och skärm. Dock har
både Lord Of The Rings och Road Show haft problem med bland annat switchar och fungerar in-
te felfritt. Road Show fick dessutom donera sin skärm till Theatre of Magic och har därför nu
ingen fungerande skärm. Ett antal reservdelar har införskaffats för att Focumateriet skall kunna
reparera Focumateriets flipper.

1.5 Internt arbete
1.5.1 Team building

Focumateriet hade team building där Focumateriet bowlade och åt tacos till filmen Desperado som
har stor kulturell betydelse för föreningen. Efter team buildingen upplever föreningens medlemmar
stärkta band och intensivare intimitet i varandras närhet.

1.5.2 Representations plagg

Representations plagg har införskaffats till samtliga medlemmar. Dessa plagg har lämnats in på
tryck men ännu inte återfåtts. Focumateriet tror att dessa representations plagg kommer upplevas
som sköna, både av bärare och åskådare.

2 Q2

2.1 Arrangemang
2.1.1 Valvaka försäljning

Under CETAC:s valvaka för det Amerikanska invalet sålde Focumateriet snacks, dricka, kaffe och
toasts. Trots hårt påverkansarbete och ihärdiga försök från Focumateriets sida vann president
kandidat Donald Trump och västvärldens under gång stunder kring hörnet. Trots att arrangemanget
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upplevdes som skönt var valresultatet frunktansvärt oskönt. Det förblir därför oklart om detta
arrangemang kan ses som lyckat.

2.1.2 Flipperturnering

I enlighet med verksamhetsplanen för Focumateriet 16/17 höll Focumateriet Focumateriets Flip-
perturnering där vi arrangerade en flipperturnering medan vi sålde snacks, toasts och läsk. Den-
na turnering gjordes möjlig tack vare det sektionsöverskridande sam arbete Focumateriet drivit
gentemot E-sektionen och CFS. Då deltagarna ansågs uppfatta arrangemanget som skönt ser Focu-
materiet detta arrangemang som lyckat.

2.2 Sektionsmötet
Under Sektionsmötet sålde Focumateriet i enlighet med verksamhets planen för Focumateriet
16/17 godis och läsk samt agerade oberoende nyhetskälla. Sektionsmötet ansåg att Focumateri-
et var sköna varvid detta arrangemang ses som lyckat.

2.2.1 Nyheter

Focumateriet skrev totalt 43 informativa artiklar om beslut och diskussioner som ägde rum under
mötet och fick 2954 sidovisningar på Focumateriets nyhets sida.

2.3 Sektions nytta
2.3.1 Automater

Under kvar talet har Focumateriets aktiva automater Focumama och Drickomaten fungerat väl och
genererat intäkter. Focumateriet påbörjade mot slutet av läsperioden arbetet på det kontantfria
betalsystem Focpay som skall användas i Focumama.

2.3.2 Flipper

Lord Of The Rings och Road Show har haft problem med bland annat switchar och fungerar inte
felfritt. Ett antal reservdelar har införskaffats för att Focumateriet skall kunna reparera Focu-
materiets flipper.

3 Q3

3.1 Arrangemang
3.1.1 Sektionsaktiva Bastu

Focumateriet arrangerade det av sektionen efterlängtade arrangemanget Sektions aktiva Bastun,
ett Bastu arrangemang som Focumateriet annordnar för de sektions aktiva på fysik teknolog sektio-
nen. Då deltagarna till delades åsikten att arrangemangen var optimalt och skönt ser Focumateriet
detta arrangemang som lyckat.

3.1.2 Investering från Foc Ventures

Under vad som be skrivs som historiens högst värderade A-runda för ideella föreningar sålde Focu-
materiet aktier till ventures bolaget Foc Ventures till en värdering på 300MSEK. Foc Ventures
(http://focventures.xyz) räknar med enorm framgång så som angivet av det förväntade utfallet i
grafen som visas i Figur 1.
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Figur 1: Beräknad framgång (enl. Foc Ventures, 2017).

3.2 Sektionsmötet
Under Sektionsmötet sålde Focumateriet i enlighet med verksamhets planen för Focumateriet
16/17 godis och läsk samt agerade oberoende nyhetskälla. Sektionsmötet ansåg att Focumateri-
et var sköna varvid detta arrangemang ses som lyckat.

3.2.1 Nyheter

Focumateriet bedrev oberoende nyhetsundervakning under sektionsmötet. Vi ger oss själva en high
five för detta.

3.3 Sektions nytta
3.3.1 Automater

Under kvar talet har Focumateriets aktiva automater Focumama och Drickomaten fungerat väl
och genererat intäkter. Focumateriet påbörjade monteringen av de kompontenter som behövs i
Focumama för att betalsystem Focpay skall fungera.

3.3.2 Flipper

Under kortare perioder har samtliga flipper fungerat. DMD i Road Show har bytts ut. Framförallt
krånglar switchar i LOTR och RS drabbas av slumpmässiga omstarter.

4 Q4

4.1 Sektions nytta
4.1.1 Automater

Under kvar talet har Focumateriets aktiva automater Focumama och Drickomaten fungerat väl och
genererat intäkter. Focumateriet har dessutom arbetat vidare med betalsystem Foc pay.
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4.1.2 Flipper

Focumateriet har arbetat med flipper och bedrivit mek utbildning för intresserade sektions med
lemmar, något som genererat stort flipper intresse. Dessutom har avtal slutits med sektionsstyrel-
sen om att under en test period nästkommande termin låta sektionen betala för att hålla flippren
i drift till för mån för sektionsmedlemmarna som då får spela gratis.

4.2 Sektionsmötet
Under Sektionsmötet sålde Focumateriet i enlighet med verksamhets planen för Focumateriet
16/17 godis och läsk samt agerade oberoende nyhetskälla. Sektionsmötet ansåg att Focumateri-
et var sköna varvid detta arrangemang ses som lyckat.

4.2.1 Nyheter

Focumateriet bedrev oberoende nyhetsundervakning under sektionsmötet. Vi ger oss själva en high
five för detta.

4.2.2 Myteri

Under sektionsmötet skedde ett myteri vilket resulterade i en ny besättning för Focumateriet.
Föregående besättning önskar den nya stor framgång från bortom evighetens hav.
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2016-11-27

Fysikteknologsektionen

Proposition - Reglering av invalsprocessen för kommittéer

Bakgrund

Under det senaste året har sektionsstyrelsen jobbat aktivt med kommittéernas invalsprocesser, med
fokus p̊a tydlighet och transparens. Ämnet har diskuterats p̊a stormöte, det har anordnats en workshop
för att höra sektionsmedlemmarnas åsikter, och p̊a senaste sektionsmötet avlade sektionsstyrelsen en
verksamhetsrapport, där man ocks̊a samlade in åsikter.

Med utg̊angsunkt i detta har nu n̊agra huvudsakliga problem identifierats och i och med denna
propsitionen ämnar sektionsstyrelsen ta itu med dem. Huvudm̊alen med ändringarna som läggs fram är
att göra invalsprocessen mer öppen mot alla sektionsmedlemmar, reglera tillvägag̊angssättet ordentligt
och säkerställa att valberedningsprocessen h̊aller god kvalité.

För en utförligare nulägesbild hänvisas till materialet fr̊an invalsworkshopen och verksamhetsrappor-
ten 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 p̊a 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 ansl̊as minst sju veckodagar före sektionsmötet.i enlighet
med reglementet.

att under 6 Valberedning och personval i reglementet lägga till följande punkter:

6.1.2 - Det åligger valberedningen att ansl̊a nomineringar till poster i sektionsstyrelsen, förtroendeposter
och övriga medlemmar i sektionskommittéer senast 7 veckodagar före sektionsmöte d̊a relevant in-
val äger rum. Nomineringarna skall ansl̊as via n̊agon av sektionens officiella informationskanaler.

6.2 Val av förtroendeposter
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2016-11-27

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 p̊a 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 ansl̊as med nomineringarna omedelbart efter styrelsemötet.

6.3.3 - Om sektionsmötet sedan väljer in alla förtroendeposter i berörd kommitté i enlighet med
valberedningens nominering fastsl̊as gruppen omedelbart och de övriga medlemmarna är att be-
trakta 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 p̊a sektionsmöte.

6.3.5 - Vid avslag av gruppnomineringen företas val av övriga medlemmar p̊a sektionsmöte. Even-
tuellt 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 ansl̊as med
nomineringarna omedelbart efter styrelsemöte.
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Upplösande av FBI och Växteriet

2017-09-13

Fysikteknologsektionen

Proposition - Upplösande av FBI och Växteriet

Bakgrund

FBI upplöstes v̊aren 2017 och är inte längre en intresseförening p̊a Fysikteknologsektionen.
2016-12-08 valde sektionsmötet att utemiljön till Focus ska byggas om vilket innebär att odlingsl̊adorna

utanför Focus inte kommer existera framöver. Arbetet är i g̊ang med uteplatsen och sektionsstyrelsen
bedömmer att Fysikteknologsektionens växteri inte längre behövs.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att ta bort paragraf 10.6 ”Fysikteknologsektionens växteri” ur reglementet i sin helhet.

att under 11 Intresseföreningar i reglementet justera följande punkter:

11.1.1 Fysikteknologsektionens intresseföreningar är:

• FBI, Fysiks Brusdrycksinmundigare.

• F-spexet.

• Fysikteknologsektionens Japanförening, .

• 3Dteamet.

11.2 Fysikteknologsektionens BrusdryckesInmundigare, FBI
FBI:s syfte är att främja häfvkulturen p̊a sektionen samt tillse att sektionen har ett häfvlag under
häfvtävlingen under mottagningen.
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2017-09-13

Fysikteknologsektionen

Proposition - Inval av särskild ledamot

Bakgrund

Oskar Peetre är sedan tidigare invald i Valberedningen och redaktör i Finform. Efter sommaren har han
bytt program till Datateknik men önskar sitta kvar p̊a sina poster. Genom att välja in Oskar som särskild
ledamot kan han fortsätta med sina åligganden.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen att Oskar Peetre väljs in som särskild ledamot p̊a sektionen.
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Informationsansvarig ledamot i Spidera

2017-09-18

Fysikteknologsektionen

Proposition - Informationsansvarig ledamot i Spidera

Bakgrund

Informationsansvariga har det övergripande ansvaret för sektionens informationskanaler och för att p̊a ett
smidigare sätt kunna arbeta med sektionens hemsida, tillgodose sektionens behov samt avlasta Spidera
anser sektionsstyrelsen att informationsansvarig ska vara en del av Spidera.

Yrkande

att under 7.3.7 ”Det åligger sektionsstyrelsens informationsansvariga” i Reglementet lägga till:

att vara sektionsstyrelsens representant i Spidera

att justera 10.15.1 ”Spidera” i Reglementet till:

Spidera best̊ar av en nätmästare, informationsansvarig fr̊an sektionsstyrelsen samt 1–9 nätmakare.
Sektionsmötet väljer 2–10 teknologer till Spidera, som i samr̊ad med sektionsstyrelsen utser en
nätmästare.
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Motion om Intresseföreningen FyS

Motion om
Intresseföreningen FyS

G. Molander, V. Jonson, E. Lindgren, E. Nilsson, J. Altnäs, K. Holmgren

Abstract

Vi vill skapa en förening för att kunna erbjuda sektionens medlemmar möjlighet att spela olika typer
av spel, b̊ade analoga och digitala (främst spelet Super Smash Bros). Detta är tänkt att ske i form
av spelkvällar, dit vi även vill ha möjlighet att bjuda in folk fr̊an andra sektioner vilket skulle främja
relationerna mellan studenter fr̊an olika sektioner.

Bakgrund

Vi är ett gäng med brinnande intresse för olika typer av spel, men främst tv-spel, och vi har känt att
detta är n̊agot som inte har tillhandah̊allits p̊a sektionen i den m̊an som vi skulle vilja önska. För att
lösa detta önskar vi att skapa en intresseförening för att kunna erbjuda sektionens medlemmar denna
möjlighet. Vi ser denna (möjliga) framtida intresseförening som ett bra komplement till de funktioner
med inriktining p̊a spel som idag finns (Focumateriet, GameBoy) p̊a F.
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Yrkande

Vi yrkar

att bilda intresseföreningen FyS.

Övrigt

Föreningens struktur:
Ordförande: Eric Lindgren
Vice-ordförande: Viktor Jonson
Sekreterare: Gustav Molander
Kassör: Eric Nilsson
PR: Klas Holmgren

Ledamot: G. Molander, V. Jonson, E. Lindgren, E. Nilsson, J. Altnäs, K. Holmgren
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Motionssvar - Intresseförening FyS

2017-09-28

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Intresseförening FyS

Yttrande

Sektionsstyrelsen delar motionärernas syn p̊a att det idag inte finns arrangemang p̊a sektionen som riktar
sig mot digitala spel. De har visat gott intresse och har lagt en grund för sina framtida planer. Deras
stadgar har presenteras och godkänts p̊a ett styrelsemöte.

Yrkande

att stryka motionens att-sats.

att under 11.1.1 ”Fysikteknologsektionens intresseföreningar är:” i reglementet lägga till Fysikteknolog-
sektionens spelförening, FyS.

att lägga till punkt 11.6 ”Fysikteknologsektionens spelförening, FyS” i reglementet.

att under 11.6 ”Fysikteknologsektionens spelförening, FyS” lägga till:
Fysikteknologsektionens spelförenings syfte är att främja intresset av digitala spel p̊a sektionen.
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Motion om FIF:s namn Oliver Thim, Johan Winther, Albert Johansson

Motion om
FIF:s namn

Oliver Thim, Johan Winther, Albert Johansson

Bakgrund

Under mottagningen fick Fysiks idrottförmän den underliga fr̊agan

Har ni idrott för kvinnor ocks̊a? - Nollan

och svaret är självklart ja! Vi vill faktiskt att alla ska känna sig välkomna p̊a v̊ara arrangemang! Vi har
därför upptäckt att v̊art namn antingen skapar förvirring kring v̊ar m̊algrupp eller antyder att vi miss-
brukar ihopskrivningar. Fortsättningsvis är ordet förman inte särskilt beskrivande och aningen förlegat.
Därför vill vi byta till förening istället för att vara i linje med resten av sektionernas idrottsföreningar.
Detta gör även att vi kan beh̊alla FIF som förkortning.

Observera att detta inte innebär att vi ska bli en förening p̊a sektionen, utan vi fortsätter att vara
funktionärer.

Yrkande

att ändra namn fr̊an Fysikteknologsektionens Idrottsförmän till Fysikteknologsektionens Idrottsförening.

att ändra reglemente enligt commit 241a69a i pull request nr. 3:
https://github.com/Fysikteknologsektionen/Reglemente/pull/3/files
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2017-09-28

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - FIF:s namn

Yttrande

Risken att kvinnor inte känner sig välkomna p̊a FiF:s arrangemang finner Sektionsstyrelsen problema-
tiskt. Vi är m̊ana om att alla, oavsett vem man är, ska kunna finna evenemang, intressen och sociala
kontakter under sin Chalmerstid. Ett namnbyte som förtydligare detta och dessutom bättre beskriver
verksamheten är därför n̊agot styrelsen ställer sig bakom.

Yrkande

att bifalla motionen med följande tillägg.

att i Arbetsordning Fysiks Idrottsförmän byta ut Fysiks Idrottsförmän mot Fysikteknologsektionens
Idrottsförening.
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Motion om sektionshoodies Jakob Aasa & Jakob Laurell

Motion om
sektionshoodies

Jakob Aasa & Jakob Laurell

Bakgrund

P̊a m̊anga andra sektioner f̊ar sektionsmedlemmarna möjlighet att köpa hoodies med sektionstryck p̊a.
Vi anser att detta är ett bra sätt att öka samhörigheten p̊a sektionen och det är ju bra. Dessutom har
ju F snyggast märke och det vore ju synd om sektionens medlemmar inte fick visa upp det.

Yrkande

att F-styret tillsätter en arbetsgrupp som tar fram ett antal förslag p̊a design av hoodies till nästa
sektionsmöte.

att när design är fastställd ansvarar F-styret för att ta in beställningar samt betalning fr̊an sektionens
medlemmar för att köpa in hoodies. Dessa ska säljas för inköpspris.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Sektionshoodies

2017-09-28

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Sektionshoodies

Yttrande

Sektionsstyrelsen tycker att det är en trevlig idé med sektionshoodies, dock bör idéen utvecklas vidare
innan ett beslut kan tas. Sektionsstyret känner för tillfället att de inte har tid utöver sina andra arbets-
uppgifter att starta en arbetsgrupp för hoodies eller att undersöka intresset för dessa. Därför uppmanas
de personer som st̊ar bakom motionen att själva ta fram design och ge ett förslag p̊a hur tryck och
försäljning skulle lösas p̊a bästa sätt. Utöver detta önskas även en undersökning om hur stort intresset
för sektionshoodies faktiskt är.

Yrkande

att avsl̊a motionen i sin helhet.
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