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Verksamhetsberättelse
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2017–06–12

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

1



Verksamhetsberättelse
Focumateriet 16/17

2017–06–12

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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REVISIONSBERÄTTELSE
2017-12-04

Focumateriet 16/17

Revisionsberättelse Focumateriet 16/17

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen för Focumateriet 16/17. Det är ordförande Agrin
Hilmkil och kassör Nicolina Eklund som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen
och för att bokföringslagen tillämpas vid uppförande av årsbokslut. Vårt ansvar är att uttala oss
om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och kommitténs tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som kommittén gjort när den upprättat årsbokslutet samt att
utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund
för våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Kommittén har enligt vår be-
dömning inte handlat i strid med sektionens stadgar eller reglemente. Vi tillstyrker att sektions-
mötet fastställer redovisningen för kommittén och beviljar ordförande och kassör ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Göteborg, Måndag den 4:a december 2017

Revisorerna genom

Dennis Zorko
Revisor 16/17

Revisor
Dennis Zorko
zorko@student.chalmers.se

http://www.ftek.chalmers.se/revisor
revisor@ftek.chalmers.se

Revisor
Anna Petersson

annpeter@student.chalmers.se



Motion om Bokning av Focus Jakob Widebrant

Motion om
Bokning av Focus

Jakob Widebrant

Bakgrund

För ett antal år sedan s̊a blev det mycket mer uppstyrt vad man fick och inte fick göra i diverse lokaler
p̊a Chalmers, innan detta s̊a var det till exempel helt okej att dricka och ha sittning i t.ex en FL-sal. När
man fick ha fest och likande i fl-salar var behovet för lokal p̊a överraskningstinningen väl tillfredsställt
och det var inget problem med att vissa phaddergrupper hade som tradition att ha vissa speciella lokaler.

Nu för tiden ser det dock helt annorlunda ut och för m̊anga krävs det en stor ansträngning att f̊a tag
p̊a en lokal, det finns även en stor skillnad i mängden tid och pengar som olika phaddergrupper lägger
ner för att f̊a tag p̊a en fungerade lokal.

Fokus är sektionens lokal och bör d̊a enligt mig fördelas s̊a rättvist som möjligt mellan alla sektionens
medlemmar. Tidigare år har det dock funnits en fördel/övertag för sektionsaktiva att boka fokus, vilket
f̊ar en speciell effekt just under fredagen p̊a överraskningssittningen, d̊a detta är ett av de arrangemang
som flest medlemmar p̊a sektionen är berörda av.

Systemet är planerat att göras om till mottagningen 2019 men jag tycker det finns goda anledningar
till att göra om bokningen inför mottagningen 2018 till det rättvisare systemet där alla sektionens
medlemmar/phaddergrupper f̊ar en lika chans till att boka.

Yrkande

att häva nuvarande bokningar av Focus inför överraskningssittningen 2018.

att till överraskningsittningen 2018 dela ut Focus till phaddergrupper enligt sektionsstyrelsens policy
”Focus under överraskningssittningen” med ändringen att intesseanmälningar sker fr̊an m̊andag
LV1 till söndag LV2 i LP3.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Bokning av Focus

2017-11-30

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Bokning av Focus

Yttrande

Styret delar bilden att det funnits problem med sättet Focus bokats av phaddergrupper inför överraskningssittningen.
Med anledning av detta har styret under hösten 2017 skrivit en ny policy som reglerar hur Focus bokas
inför överraskningssittningen.

I samband med upprättandet av policyn togs beslut att inte riva upp existerande bokningar. Att l̊ata
styrdokument verka retroaktivt anser vi vara olämplig d̊a syftet med policyn är att göra bokningen mer
rättvis och att i efterhand ändra förutsättningarna vore direkt orättvist mot de som har bokat. Dessutom
är retroaktiva ändringar i sig en d̊alig vana som riskerar sprida en osäkerhet kring vilka regler som gäller.

Placeringen av när man tar in intresseanmälningar har diskuterats utförligt inom styrelsen där det
anses lämpligt att ha i anslutning till mottagningen. Detta för att mottagningen är fortfarande i tankarna
och phaddergrupper f̊ar möjligheten att leta andra lokaler d̊a lottningen sker tidigt. Det andra alternativet
vore att ha anmälan i närmare anslutning till att phaddergrupperna startas, det skulle dock innebära
betydligt sämre förutsättningar att hitta andra lokaler.

Yrkande

att avsl̊a motionen i sin helhet.
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Valberedningen
2017-11-30

Fysikteknologsektionen

Nominering FnollK
Ordförande: Tim “Bull” Månström

Motivering: Bull har visat på gedig-
na ledaregenskaper och har en sund syn
på auktoritet. Han bidrar med en sta-
bil grund som gruppen kan stå på i bå-
de med- och motvind. I synnerhet vill
valberedningen belysa Bulls känsla för
att alltid agera för gruppens bästa och
gruppen visar honom ett starkt stöd.
Om något skulle spåra kan han alltid
ta fram sina erfarenheter från kriminal-
vården.

Vice ordförande: Ingrid “Pingvin” Ingemarsson

Motivering:Med ett öga för andra
människors behov och ett glatt humör
visar Ingrid på goda Vice-egenskaper.
Valberedningen tror att Ingrids mog-
na och lugna persona kommer att ska-
pa en trygg sammanhållning i gruppen.
Genom att vara strukturerad och mål-
inriktad kommer hon att leda gruppen
framåt med stadiga steg.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2017-11-30

Fysikteknologsektionen

Kassör: Tobias “Benny” Gabrielii

Motivering: Benny har under asp-
ningen visat sig strukturerad och en-
gagerad. Han har utstrålat ett intresse
för att lära sig och ta sig an det ekono-
miska ansvaret. Gruppen har visat på
ett stort förtroende för honom och val-
beredningen anser att hans trygga och
positiva personlighet kommer att gyn-
na gruppens intressen.
Skulle sedan budgeten spricka kan han
ju alltid sälja en och annan nollbricka.

Nominering ledamöter: Sara “Vispen” Wäpling, Cody Hesse, Fredrik “Den första” Mei-
singseth, Jonas “Stig Helmer” Bohlin.

Gruppmotivering:Valberedningen tror att dessa fyra personer komma utgöra en bra leda-
motsgrupp och komplementera de nominerade till förtroendeposterna väl. De har alla uppvisat
bra FnollK-förmågor och kommer att bidra med initiativtagande, energi och idérikedom och
därigenom skapa en bra balans i gruppen.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2017-11-28

Fysikteknologsektionen

Nominering FARM
Ordförande: Anna Carlsson

Motivering: Anna har visat ett dri-
vande intresse för FARM och har ett
stort förtroende från resterande nomi-
nerade. Hon visar även på en vilja att
ge andra utrymme att vara kreativa
men är inte rädd för att ta en diskus-
sion om problematik uppstår. Vi anser
att hon verkar ha rimliga tankar om
FARMs framtid och hur arbetet bör ut-
vecklas i många avseenden. Valbered-
ningen tror att Anna Carlsson kommer
göra ett väldigt bra jobb som ordföran-
de för FARM.

Vice Ordförande: Sebastian Bergström

Motivering: Sebastian har stor erfa-
renhet av att axla en ledarroll och kom-
mer med genomtänkta idéer för hur
den interna strukturen och specifikt
rollen som vice i föreningen kan ut-
vecklas. Han har genomgående visat ett
brinnande engagemang och stor säker-
het i det han åtar sig. Valberedningen
har därför valt att nominera Sebastian
Bergström som vice ordförande.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2017-11-28

Fysikteknologsektionen

Kassör: Nils Patriksson

Motivering: Trots att Nils inte har ti-
digare erfarenhet av sektionsarbete har
han erfarenhet av tidigare organiseran-
de och ekonomiskt ansvar på annat
håll. Han är en glad och positiv kille
som har ett stort intresse av att lära
sig mer om kassörsarbete. Därför har
Valberedningen valt att nominera Nils
Patriksson som kassör.

Nominering ledamöter: Enna Kukic, Simon Bengtsson, Erik Sörstadius och Adina Berg.

Gruppmotivering: Ledamöterna i gruppen har uppvisat stort engagemang och vilja att driva
FARM framåt. De har en bred spridning vad gäller ålder och tidigare erfarenhet av sektionsen-
gagemang men samtidigt ett stort förtroende för varandra. De kompletterar varandra väl och
har många idéer för framtiden samt en vilja att utveckla FARM i många avseenden, för en mer
attraktiv förening och större studentnytta.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se


