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Verksamhetsberättelse FnollK 2017

Gällande perioden 01-01-2017 till 31-12-2017

Kommitéen

FnollK har under året best̊att av följande medlemmar:

• Ordförande: Petter Miltén

• Vice Ordförande: John-Daniel Bosser

• Kassör: Rickard Karlsson

• Ledamöter: Johanna Warnqvist, Johanna Lundin, Johanna Stenmark, Erik Sörstadius

Verksamheten under v̊aren

Under v̊aren lade FnollK 2017 grunden för sin verksamhet. De har bland annat deltagit i arrange-
randet av förenings 50̊ars jubileum, mini-mottagningen i samband med fysik och mattematikpro-
vet, g̊att p̊a diverse möten med PA, SYV, MoS, k̊aren samt de flesta föreningar inom sektionen.
Utöver möten har de även deltagit p̊a MKs, sektionens och k̊arens utbildningar, teambuilingar
och NollK-relaterade workshops.
Sektionens phaddrar har delats in i phaddergrupper, en nollmodul har skrivits och skickats till
alla nyantagna och budgeten blev godkänd.

Mottagningen

Tv̊a veckor innan mottagningen hade FnollK planeringsveckor där de bland annat ringde upp
alla nyantagna, delade in dem i phaddergrupper, tilldelade dem nolluppdrag, detaljplanerade alla
arrangemang och s̊ag över sina inventarier och matriel.
Själva mottagningen arrangerades i enlighet med MK’s och sektionens m̊al. Bland annat att det
skulle finnas n̊agot arrangemang som passade alla, att alla skulle f̊a en bra start p̊a sina studier,
att alla intresserade skulle träffa minst en ny kompis och att alla skulle bli välbekanta och känna
sig trygga p̊a Chalmers. FnollK lade till och vidareutvecklade en del nya arrangemang för att i
enlighet med verksamhetsplanen bredda mottagningens m̊algrupp ytterligare. Exempel p̊a detta
var pyjamaspartyt som skedde parallellt med nollKalaset och inriktade sig mot de som hellre
ville ha en mysig kväll i goda vänners sällskap, samt föreningskvällen som flyttades till MV4 och
utvecklades med en tydligare presentation av sektionen och fyllde mer funktion d̊a de nyantagna
f̊att lite bättre insikt i sektionens struktur.
FnollK har inte arrangerat alla arrangemangen själva utan har tagit hjälp av m̊anga av sektio-
nens andra föreningar och kommitéer, k̊aren, phaddergrupperna samt ett större antal väldigt
uppskattade puffar. Att öka puffkulturen var en punkt i verksamhetsplanen som arbetats med
kontinuerligt under året. Det resulterade huvudsakligen i ett uppdaterad metod där FnollK söker
puffar till hela mottagningen och i att F6 och FnollK arrangerade pufftack för alla puffar som
hjälpt till under mottagningen.

Hösten

Efter mottagningen började FnollK med att sova. Sedan skickades enkäter ut till Nollan för att
utvärdera mottagningen och p̊a s̊a sätt hjälpa FnollK 2017 i sina utvärderingar och s̊a sm̊aningom
FnollK 2018 i sitt arbete.
FnollK tillsammans med F6 höll i en pufftack best̊aende av Laserdome och middag för de som
hjälp till under mottagningen.
Under läsperiod tv̊a p̊abörjade FnollK sin aspning med m̊alet att finna sina efterträdare som
skulle bilda det bästa FnollK’t n̊agonsin.
Aspningen höll p̊a i sex veckor med ett till tv̊a arrangemang i veckan.
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Under slutet av 2017 har FnollK 2017 arbetat med överlämningar, b̊ade till respektive poster
och en för hela gruppen, allt för att FnollK 2018 ska f̊a en s̊a bra start som möjligt p̊a sitt år.

Sammanfattning

FnollK har under året planerat, utfört och utvärderat en mottagning.
Utöver detta s̊a har de bland annat deltagit i arrangerandet av ett 50̊ars jubileum samt en mini-
mottagning. Alla punkter p̊a verksamhetsplanen har följts under året och de förändringar som
gjorts i bland annat schemat över mottagningen har fyllt sitt syfte.
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Verksamhetsberättelse FARM 2017

Bakgrund

I verksamhetsplanen för 2017 beskrevs en ned̊atg̊aende trend i engagemang för FARM, som har
p̊ag̊att under n̊agra år. Vid invalet till FARM 2017 valdes endast tv̊a personer in, av åtta möjliga.
Därför har vi f̊att anpassa verksamheten under 2017 för att p̊a l̊ang sikt öka intresset för FARM
igen, vilket har varit krävande och tagit fokus fr̊an ordinarie verksamhet, men som vi änd̊a tror
har varit väl värt besväret. Under v̊arterminen 2017 fick vi ytterligare tv̊a sektionsmedlemmar
invalda i FARM, och under ordinarie inval till FARM 2018 fylldes sju av åtta platser. Därav
finns det skäl att anta att en l̊angsiktig strategi varit, och fortfarande är, av hög betydelse. Mer
detaljer om den l̊angsiktiga strategin finns i FARMs verksamhetsplan för 2017.

Genomförda aktiviteter

Under v̊aren 2017 har FARM ordnat en lunchföreläsning med ett ingenjörsföretag och en lunch-
föreläsning om entreprenörskap, som syftade till att ge studenter inblick i hur det är att utveckla
en idé och starta eget företag. Dessutom ordnades en kväll med ett konsultföretag, med b̊ade
föreläsning och mingel till mat och dryck. FARM medverkade under FREKs besöksdag, och höll
sedan tv̊a evenemang för Nollan under mottagningen – en brunch med stort utbud av mat samt
en alumnikväll, där utexaminerade tekniska fysiker och matematiker fick berätta om vad som
hänt dem efter examen. Vid mottagningens slut lät vi även ett fackförbund bjuda p̊a kaffe och
mingla med studenter i v̊ar sektionslokal. Under slutet av verksamhets̊aret lades mycket fokus
p̊a att h̊alla en aspning, best̊aende av b̊ade en lunchpresentation, en casekväll och avslutnings-
vis en post- och vinkväll. Samtidigt har vi arbetat med överlämningar till kommande år, samt
kommunicerat med företag om samarbeten inför 2018. Under hela året har vi spridit information
via mailutskick, affischeringar, Facebook och v̊ar egna webbsida. Vi har samarbetat med bl.a.
NGENIA, Acando, Accenture, The Boston Consulting Group, Centiro, Chalmers Careers Ser-
vice, Chalmersska Ingenjörsföreningen, Forum för tekniska fysiker, Infotiv, McKinsey CO, OX2,
Sveriges Ingenjörer och Förbundet Unga Forskare VI har arbetat för ett brett nätverk av kontak-
ter, bland annat genom medverkan p̊a ArmU, programr̊ad, möten med F-styret och Forum för
tekniska fysiker. Dessutom har vi medverkat p̊a tv̊a SaFt-konferenser där vi mött representanter
fr̊an arbetsmarknadsgrupper för Fysikteknologsektioner p̊a andra högskolor i Sverige.

FARMs uppgifter enligt reglemente och arbetsordning

FARMs åligganden enligt sektionens reglemente och arbetsordning, samt deras utfall beskrivs
nedan:

Det åligger FARM

• att arrangera studiebesök och branschkvällar.

D̊a FARM har varit underbemannade har vi valt att genomföra n̊agot färre evenemang än
vanligt, men med en stor spridning av arbetsmarknaden (ingenjörsföretag, konsultföretag,
fackförbund, alumner och entreprenör). Vi valde att inte genomföra n̊agra studiebesök p̊a
företag, utan istället fokusera p̊a att bjuda in företag till oss. Ett flertal företag har visat
intresse i att bjuda in sektionsmedlemmar till sina kontor under 2018.

• att informera företag om programmen Teknisk fysik samt Teknisk matematik, och deras
fördelar.

Tidigt under 2017 uppdaterade vi v̊ar webbsida för att de företag som söker information
lätt ska hitta rätt. Detta medförde ocks̊a att vi besparade mycket arbete, eftersom vi inte
själva behövt arbeta lika mycket för att kontakta företag (vilket är tidsmässigt ineffektivt)
utan istället f̊att företagen att söka upp oss istället.

• att anordna sektionens arbetsmarknadsdag.
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Åliggandet specificerar inte hur ofta arbetsmarknadsmässan ska genomföras. Att genomföra
en mässa med för f̊a engagerade i FARM är riskabelt och hade kunnat f̊a negativa konse-
kvenser för framtiden. Vi valde s̊aledes att arbeta l̊angsiktigt för att f̊a fler invalda i FARM
och p̊a sikt arrangera arbetsmarknadsdagen igen.

• att h̊alla ordning p̊a platsannonser och förslag till examensarbeten som inkommer till sek-
tionen och ansl̊a dessa i sektionslokalen.

Vi har erbjudit företag att marknadsföra platsannonser och förslag till examensarbeten
genom ett flertal informationskanaler, och sedan l̊atit företagen bestämma vad de är mest
intresserade av. Mycket f̊a förslag till examensarbeten har kommit till oss men vi har
marknadsfört internships, trainee-tjänster och andra jobberbjudanden kontinuerligt under
hela året.

Övriga prestationer

FARM hade 2017 ett vinstkrav p̊a 40 000 kr. Detta m̊al passerades med marginal, och vi bidrog
med 50 391 kr till sektionen. Därtill har det under v̊ara evenemang bjudits p̊a mat till ett
värde av ca 14 000 kr. FARM har även samlat och sammanställt information om bl.a. masterval,
ing̊angslön samt vilka företag och branscher som utexaminerade tekniska fysiker och matematiker
arbetar inom.

Joakim Sällberg
Ordförande, FARM 2017

Göteborg, den 6 februari 2018
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Verksamhetsplan FnollK 2018

1  FnollK 2018 har som mål att alla Nollan som vill ska klara första tentan.

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

2 FnollK 2018 har som mål att alla Nollan som vill ska hitta en kompis.

Under mottagningen ska phaddergrupperna erbjuda flertalet tillfällen för Nollan att umgås med
likasinnade. Arrangemang ska utformas så att Nollan har möjlighet att umgås med och lära känna
många individer.

3 FnollK 2018 har som mål att utveckla de arr som sker under mottagningen.

Med underlag från tidigare år i form av utvärderingar från både FnollK och andra 
sektionsföreningar vill vi förbättra och förändra de arr som behöver det. 

4 FnollK 2018 har som mål att bevara puffkulturen på F.

Genom att öppna upp för förslag från sektionsmedlemmar ska även de som inte är föreningsaktiva
ha möjlighet att hjälpa till att utforma delar av mottagningen. FnollK ser även positivt till att låta
puffar hjälpa till på olika arrangemang och kommer att jobba med att upplysa 
sektionsmedlemmarna om vilka möjligheter som finns att hjälpa till.

5 FnollK 2018 har som mål att Nollan ska lära känna Chalmers och dess föreningar, 
både på sektionsnivå och kårnivå.

Genom att promota olika föreningars arrangemang på tydliga sätt och ge så många föreningar som
möjligt plats i mottagningsschemat har FnollK som mål att Nollan ska få information om 
föreningar, kommittéer och funktionärer. 

6 FnollK 2018 har som mål att effektivisera det gemensamma samt postspecifika arbetet

Mot bakgrund av att tidigare år visat på en genomgående hög arbetsbelastning, speciellt under 
mottagningen ser FnollK nu ett behov av att se över vissa arbetsområden. Detta ska om nödvändigt 
ske i samråd med andra kommittéer på sektionen. Syftet är att öka välmåendet inom gruppen och 
därmed bidra till en roligare mottagning, både för Nollan och FnollK.

7 FnollK 2018 har som mål att mottagningen ska vara för alla.

Under mottagningen ska flertalet olika arrangemang utföras. Alla som vill ska vara välkomna att 
delta på så mycket de vill. FnollK strävar efter en sund inställning till alkohol under hela 
mottagningen.
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Verksamhetsplan FARM 2018

Bakgrund

Sedan n̊agra år tillbaka har intresset för FARM gradvis minskat p̊a sektionen. Föreg̊aende år
arbetade man förebyggande och l̊angsiktigt för att öka söktrycket. I år är FARM med sina sju
medlemmar nästan fullsatt och förutsättningarna för att kunna styra upp verksamheten är bättre
än p̊a länge. Många projekt som inte genomförts p̊a flera år behövs startas upp p̊a nytt och den
dagliga verksameten kan utvecklas mycket. Därtill har FARM nu möjlighet stärka sektionens
och studenternas varumärke mot företag, samt vidare bedriva det l̊angsiktiga arbete som syftar
till att öka intresset gentemot FARM mot sektionsmedlemmarna. Målet är att FARM ska bli en
förening med ett stabilt söktryck och en stor tillg̊ang för sektionen, bidragande b̊ade ekonomiskt
och med medlemsnytta.

Mål

FARM vill under kommande år:

1. Öka intresset för arbetsmarknadsrelaterade fr̊agor bland sektionens medlemmar.

2. Öka medvetenheten om och insynen i FARM:s verksamhet och arbete bland sektionens
medlemmar för att p̊a sikt öka söktrycket till föreningens poster.

3. Skapa sig god kontakt med m̊anga företag relevanta för F- och TM-studenter för att nu
och i framtiden underlätta FARMs arbete.

4. Förbättra kontakten med alumner, speciellt nyblivna, och lägga grunden för att i framtiden
kunna visa F- och TM-studenter vad som händer efter examen.

5. Stärka FARMs och Fysikteknologsektionens varumärke ut̊at och aktivt arbeta för att F-
och TM-studenter ska vara högattraktiva p̊a arbetsmarknaden.

6. Erbjuda sektionsmedlemmar m̊anga varierande arbetsmarknadsrelaterade arrangemang och
möjligheter att skapa företagskontakter för framtiden.

Strategi

FARM skall under året uppn̊a m̊alen genom att (siffrorna i hakparentes anger vilket m̊al som
punkten kopplar till):

i Strukturera upp företagskontakten i en databas och säkerställa att denna blir av hög prioritet
att underh̊alla i framtiden. [3]

ii Höra av sig till nyutexaminerade F- och TM-studenter för att direkt skapa nya kontakter och
f̊anga upp de som är intresserade av att bidra till sektionen. [3,4]

iii Arrangera en arbetsmarknadsmässa för F- och TM-studenter. [1,3,5,6]

iv Arbeta mot att skapa en portal där F- och TM-studenter lätt̊atkomligt kan hitta relevanta
sommarjobb och liknande. [1,5,6]

v Organisera och öka aktiviteten p̊a FARMs hemsida, bland annat genom att publicera aktuell
statistik kring jobb och mastersval, s̊a att b̊ade studenter och företag lätt ska kunna hitta
nyttig information. [2,3,5,6]

vi Arrangera lunchföreläsningar, branschkvällar och liknande tillsammans med företag som rik-
tar sig mot F- och/eller TM-studenter. [3,5,6]
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Uppdatering av styrdokument

2018-01-29

Fysikteknologsektionen

Proposition - Uppdatering av styrdokument

Bakgrund

Propositionen är menad att uppdatera reglementet och stadgan som idag inneh̊aller felaktigheter, sakers
som behöver förtydligas eller inte täcker vissa scenarior sektionen kan möta regelbundet.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under 1.2 ”Verksamhets̊ar” i stadgan göra följande justering:

1.2.1 Sektionens verksamhets̊ar löper fr̊an 1 juli till 31 30 juni.

att under 2.1 ”Medlemmar” i stadgan lägga till:

2.1.2 Person sittandes p̊a en post inom sektionen och vars medlemskap avslutas behöver sek-
tionsstyrelsens godkännande för att preliminärt sitta kvar. Beslutet fastställs p̊a det kommande
sektionsmötet.

att under 2.8.2 ”Särskilda ledamöters rättigheter” i stadgan genomföra följande justering:

• Särskild ledamot har rätt att ta del av mötesprotokoll och sektionens övriga handlingar,
undantaget de dokument som listas som icke offentliga i reglementet.

att under 3 ”Inspektor” i stadgan göra följande justering:

• Sektionens inspektor skall vara fysik- eller matematikprofessor vid institutionen för teknisk
fysik, institutionen för fundamental fysik eller institutionen för matematiska vetenskaper och
tillvarata F- och TMteknologens intressen, samt fungera som en länk mellan teknologer och
anställda.

att under 4.1.2 ”Verksamhetsutövande” i stadgan gör följande justeringar:

• Sektionsmötet har rätt att delegera b̊ade ansvar och uppgifter till valberedning, revisor, sek-
tionsstyrelse, studienämnder, sektionskommittéer och sektionsfunktionärer.

• Sektionsstyrelsen har rätt att delegera uppgifter till studienämndener, sektionskommittéer
och sektionsfunktionärer, dock ej studerandearbetsmiljöombud, förutsatt att uppgiften ligger
under deras verksamhetsomr̊ade.
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att under 5 ”Sektionsmötet” i stadgan gör följande justeringar:

5.5.3 Fr̊agor som ej funnits med i den slutliga föredragningslistan kan tas upp om ingen yrkar p̊a
bordläggning.

5.6.3 Närvaro- och yttranderätt tillkommer hedersmedlem, seniormedlem, phatriark/mathriark,
särskild ledamot, k̊arstyrelseledamot k̊arledningen, k̊arens inspektor, samt av mötet adjungerade
icke-medlemmar.

att under 6 ”Valberedningen” i stadgan göra följande justeringar:

6.3.2 När valberedningen sammanträder har max tv̊a medlemmar ur berörd kommitté/styrelse/studienämnd/
funktionär närvaro-, förslags-, yttrande- och rösträtt. Valberedningens ordförande är ordförande
samt sammankallande för valberedningen.

6.3.3 Valberedningen är beslutsförig om dess ordförande, eller vice ordförande, minst tv̊a ytterligare
ledamöter samt minst en representant för berörd styrelse/kommitté/studienämnd/funktionär är
närvarande.

att under 8.1 ”Studienämnden” i stadgan göra följande justeringar:

8.1.6 ”Skyldigheter”:

• SNF är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt Fysikteknologsektionens
övriga styrdokument.

• Det åligger SNF att lyda åläggande fr̊an sektionsstyrelsen att vidta viss åtgärd eller utreda
viss fr̊aga som ligger inom SNF:s verksamhetsomr̊ade.

• Det åligger SNF:s kassör och ordförande att presentera ett bokslut vid det första sektionsmötet
efter att verksamhets̊aret avslutats.

• Vid varje sektionsmöte skall studienämnden vara representerad.

8.1.7 ”Ekonomi”

• Ordförande och kassör i SNF tecknar var för sig studienämndens firma.

• Studienämndens ekonomi och verksamhet granskas av sektionens revisorer.

• Studienämndens bokslut skall ing̊a i sektionens bokslut.

att under 9 ”Kommittéer” i stadgan göra följande justeringar:

9.1.4 Övriga medlemmar fastsl̊as av sektionsstyrelsen p̊a förslag av valberedningen i enlighet med
reglementet.

9.4.1 Respektive ordförande och kassör i sektionskommitté tecknar var för sig kommitténs firma.
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2018-01-29

att under 13 ”Revisions och ansvarsfrihet” i stadgan göra följande justering:

13.2.1 Det åligger revisorerna att ansl̊a revisionsberättelser senast tre dagar läsdagar före ordinarie
sektionsmöte.

att under 14 ”Styrdokument” i stadgan göra följande justering:

14.0.1 Förutom denna stadga finns reglemente samt och övriga styrdokument i enlighet med
reglementet. Övriga styrdokument skall finnas förtecknade i reglementet.

att under 2 ”Medlemmar” i reglementet göra följande justering:

2.1.2 Medlem som deltagit i kurs bör delta i kursutvärderingen.

att under 5 ”Sektionsmötet” i reglementet göra följande justeringar:

5.1.1 Närvaro- och yttranderätt tillkommer, förutom de som listas i stadgan, även medlem av
n̊agon av k̊arens enheter.

5.5.2 Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 2 utöver de i stadgarna definierade
åliggandena välja:

• Förtroendeposter i FARM.

• Ledamöter i FARM.

• Förtroendeposter i FnollK.

• Ledamöter i FnollK.

• Oberoende SAMO.

• Baln̊agonting.

5.5.4 Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 4 utöver de i stadgarna definierade
åliggandena välja:

• Dragos.

• Sektionsstyrelsen.

• Valberedning.

• Studienämnd, förutom årskursrepresetant.

• Förtroendeposter i Djungelpatrullen.

• Adjutanter i Djungelpatrullen.

• Företroendeposter i F6.

• Ledamöter i F6.

• Förtroendeposter i Focumateriet.
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Uppdatering av styrdokument

2018-01-29

• Ledamöter i Focumateriet.

• Revisorer.

att under 6 ”Valberedning och personval” i reglementet göra följande justeringar:

6.1.1 Det åligger valberedningen att ansvara för nomineringen till följande poster:

• Samtliga poster i sektionsstyrelsen.

• Samtliga förtroendeposter.

• Övriga poster i SNF.

• Övriga ledamöter i Djungelpatrullen.

• Övriga ledamöter i F6.

• Övriga ledamöter i Focumateriet.

• Övriga ledamöter i FARM.

• Övriga ledamöter i FnollK.

6.1.3 Vid varje sektionsmöte, där det sker inval av poster där valberedningen ansvarar för nomineringar,
skall valberedningen vara representerad.

6.4 ”Val av övriga medlemmar i nämnder

6.4.1 Övriga poster i nämnder väljs av sektionsmötet

att under 7 ”Sektionsstyrelsen” i reglementet göra följande justeringar:

7.1.2 Villkor för ledamöter i sektionsstyrelsen:

• En kan ej inneha fler än en position i sektionsstyrelsen.

• Endast kommitténs/nämndens ordförande f̊ar vara medlem i sektionsstyrelsen.

• Revisor, oberoende SAMO, eller ledamot av valberedningen kan ej vara medlem av sektions-
styrelsen.

• Ledamot av sektionsstyrelsen kan ej inneha annan förtroendepost.

7.2.3 Kallelse till styrelsemöte skall senast tv̊a dagar innan mötet skickas till ordinarie ledamöter av
sektionsstyrelsen, medlem av kommitté och studienämnd, revisorer, oberoende SAMO samt övriga
berörda funktionärer.

7.2.7 Ledamöter av kommittéer och studienämnder, samt sektionens inspektor, har närvaro- och
yttranderätt.

7.3.6 att vara ett av sektionens studerandearbetsmiljöombud enligt 10.7 10.6 ”Fysikteknologsektionens
Studerandearbetsmiljöombud” samt vara Fysikteknologsektionens jämlikhetsansvarige
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Uppdatering av styrdokument

2018-01-29

att under 8.1 ”Studienämnden” i reglementet göra följande justeringar:

8.1.1 Villkor för ledamöter i studienämnden:

• En person kan ej inneha ordförandepost i en kommitté eller studienämnden nämnd samtidigt
som denne innehar vice ordförandepost i annan kommitté eller i studienämnden nämnd.

8.1.3 Det åligger studienämndens ordförande:

• att representera studienämnden i sektionsstyrelsen och vid förhinder se till att suppleant
deltager.

• att representera F och TM i Utbildningsutskottet, UU, och vid förhinder tillse att suppleant
deltager.

8.1.3 Det åligger studienämndens vice ordförande:

• att vara studienämndens suppleant i sektionsstyrelsen och Utbildningsutskottet.

8.1.3 Det åligger studienämndens kassör

• att mot revisorerna och sektionskassören kontinuerligt redovisa för den ekonomiska situatio-
nen.

att under 9 ”Kommittéer” i reglementet göra följande justeringar:

9.1 Villkor för kommittéledamöter:

• En person kan ej inneha ordförandepost i en kommitté eller studienämnden nämnd samtidigt
som denne innehar vice ordförandepost i annan kommitté eller i studienämnden nämnd.

9.2.1 Fysikteknologsektionens Sektionskommittéer är:

• Fysikteknologsektionens Nollningskommitté Mottagningskommitté, FnollK.

9.4.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter. Nomineringarna
av ledamöterna skall diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med att nomineringarna av
förtroendeposterna offentliggörs.

9.4.3 FARM:s överskott tillfaller Fysikteknologsektionen vid verksamhets̊arets slut. Dock skall
det finnas ett visst utrymme för ersättning i form av representation. Vid räkenskaps̊arets slut skall
tillg̊angar över 0,659 basbelopp tillfalla sektionen. Visst utrymme för representation f̊ar förekomma.

9.5.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter. Nomineringarna
av ledamöterna skall diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med att nomineringarna av
förtroendeposterna offentliggörs.
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Uppdatering av styrdokument

2018-01-29

9.5.3 Verksamheten drivs p̊a ideell basis, d.v.s. den ska g̊a jämnt upp. Dock skall det finnas ett
visst utrymme för ersättning i form av representation. Eventuellt överskott tillfaller sektionen.

9.6.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter. Nomineringarna
av ledamöterna skall diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med att nomineringarna av
förtroendeposterna offentliggörs.

9.6.5 Det åligger F6:s ordförande, Sexmästaren:

• att att vara Fysiktteknologsektionens representant i Gasquer̊adet, om F6 beslutar att vara
medlemmar i Gasquer̊adet.

9.7.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter. Nomineringarna
av ledamöterna skall diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med att nomineringarna av
förtroendeposterna offentliggörs.

9.8.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter. Nomineringarna
av ledamöterna skall diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med att nomineringarna av
förtroendeposterna offentliggörs.

9.8.3 Verksamheten drivs ideellt, men Focumateriets överskott tillfaller Fysikteknologsektionen vid
bokförings̊arets slut. Dock skall det finnas ett visst utrymme för ersättning i form av representation.
Verksamheten skall drivas i icke vinstdrivande syfte. Vid räkenskaps̊arets slut skall kommitténs
tillg̊angar upp till 0,659 basbelopp överg̊a till nästkommande års kommitté. Tillg̊angar därutöver
tillfaller sektionen. Visst utrymme för representation f̊ar förekomma.

att under 14 ”Styrdokument” i reglementet göra följande justeringar:

14.1 ”Förteckning”

• Sammanträdesordning styrelsemöte.

14.2.1 Vad gäller ändring och tolkning av enskilda styrdokument ska detta anges i de individuella
dokumenten. Om uteblivet sker ändringar och tolkningar av sektionsstyrelsen via enkel majoritet.
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Redaktörer i Finform

2017-12-29

Fysikteknologsektionen

Proposition - Redaktörer i Finform

Bakgrund

Det har uppmärksammats att ha ett obegränsat antal redaktörer i Finform kan leda till logistiska pro-
blem. För att underlätta framöver vore det lämpligt att begränsa antalet. Samtidigt vill vi uppmana att
intressenter kan alltid kontakta Finform för möjligheten att lägga till eget inneh̊all i skrifterna.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att ändra 10.3.2 ”Finform” till: Finforms redaktion best̊ar av chefredaktör tillika ansvarig utgivare,
kassör, minst tv̊a redaktörer 2-8 redaktörer, samt sektionsfotograf.
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Kräldjursv̊adare

2017-12-29

Fysikteknologsektionen

Proposition - Kräldjursv̊adare

Bakgrund

Kräldjursv̊adarens arbete är inte längre aktuellt för sektionen och är d̊a relevant att ta bort.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att ta bort ”Arbetsordning Kräldjursv̊adare” i sin helhet.

att stryka ”Kräldjursv̊adare” fr̊an 10.1 ”Förteckning” i reglementet.

att ta bort 10.11 ”Fysikteknologsektionens kräldjursv̊adare” i sin helhet fr̊an reglementet.
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Pantansvarig

2018-02-15

Fysikteknologsektionen

Proposition - Pantansvarig

Bakgrund

Arbetsuppgifterna som posten åtar sig är väldigt viktiga för att h̊alla sektionslokalen städad. D̊a det
verkar finnas l̊agt intresse av att söka är det dags att leta efter andra möjligheter som bidrar till bättre
kontinuitet i att uppfylla uppgiften.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att att riva upp beslutet fr̊an Sektionsmötet 2016-05-11 §11 a ”Motion om ny funktionärspost”.
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Motion om 8:e medlem i FnollK Rickard Karlsson

Motion om
8:e medlem i FnollK

Rickard Karlsson, John Daniel Bossér, Petter Miltén, Johanna Lundin,
Johanna Stenmark, Erik Sörstadius

Bakgrund

År 2001 är det senaste året som det är känt att FnollK bestod av sex medlemmar, sedan 2003 och
fram̊at har det varit sju medlemmar. Under de senaste 15 åren d̊a kommittén best̊att av sju medlemmar
har programmet Teknisk matematik tillkommit sektionen. Dessutom har mottagningen ökat i antalet
arrangemang och ambitionsniv̊an har höjts. Till följd av detta anser vi att antalet ledamöter i FnollK
bör utökas med en plats.

Diskussionen om en åttonde medlem i FnollK har varit aktuell i åtminstone tv̊a år inom kommittén.
Med v̊ara erfarenheter som sittande under år 2017 hävdar vi att det finns starka skäl till att genomföra
denna förändring.

Ansvarsomr̊aden som en ny ledamot eventuellt kan ta p̊a sig är bland annat matlagning, huvudansvar
för sittningar, planera gyckel och avlasta nuvarande ledamotsposter med vissa postspecifika arbeten. Ett
välkommet tillskott vore dessutom att ha ett extra par händer och ögon under mottagningen som kan
bidra med mer energi och minska arbetsbelastning främst under mottagningen.

Slutligen vill vi poängtera att denna förändring är en av dem saker som FnollK internt diskuterat
med vision att minska arbetsbelastningen under hela sitt år och l̊angsiktigt samt h̊allbart kunna fortsätta
att utvecklas tillsammans med mottagningen. Därför framförs följande motion:

att i reglementet och arbetsbeskrivningen ändra antalet 0-4 ledamöter i FnollK till 0-5 ledamöter i
FnollK.

att reglementeförändringen ska träda i kraft till invalet av FnollK 2019.
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Rickard Karlsson
2018-02-13

Underlag för motion om 8:e FnollK
Detta är underlag för diskussionen om att införskaffa en till ledamotspost i FnollK. Nedan finns antalet

medlemmar i varje mottagningskommitté p̊a de olika sektionerna. Den enda sektionen som saknas är Sjö d̊a
deras verksamhet skiljer sig avsevärt fr̊an v̊ar egna och inte ger en rättvis jämförelse. Värt att notera är att
MnollK tidigare år har haft hand om TD-Nollan fram till HT2016 och att HT2017 var första g̊angen som TD
hade en egen mottagningskommitté, vilket gör att MnollKs antal eventuellt kan vara missledande.

Sektion Antal medlemmar Antal Nollan
H 9 > 300

TBK 9 300
V 9 229
F 7 188
M 9 176
A 8 152
I 8 132

KfKb 7 127
D 7 122
K 5 (+4) 107
IT 7 106
Z 7 91
E 6 72

TD 5 54
Æ 5 43

Figur 1: Siffror tagna fr̊an https://statistik.uhr.se/ för urval 2 till HT2017 p̊a Chalmers. Sorterat med störst
antal Nollan högst upp.

Om man kollar p̊a jämförelsen i antal Nollan för olika mottagningskommittéer ser vi att FnollK är bland
dem med flest antal Nollan i förh̊allande till medlemmar i kommittén och är den mottagningskommitté med sju
medlemmar som har överlägset flest Nollan, där KfKb är nästkommande kommitté p̊a listan med sju medlemmar.
Antalet Nollan speglar sig i mängden arbete för kommittén i form av efterfr̊agan p̊a utbud och storlek av
arrangemangen under mottagningen men ocks̊a den mängd arbete som krävs för att planera och sköta bland
annat jour, phaddergrupper och nolluppdrag.

Vidare har vi hört med de andra sektioners mottagningskommittéer för att höra hur det fungerar att vara 8-9
medlemmar och deras kommentarer sammanfattas nedan. Dessutom fr̊agades det om vad en eventuell matchef
eller gyckelchef gör hos dem.

Gruppdynamik Vissa mottagningskommittéer nämnde att gruppantalet kunde p̊averka effektiviteten negativt
vid möten samt att det fanns risk att undergrupper bildades, främst de som var nio stycken. Dessutom
att arbetsfördelningen blir sv̊arare att alltid fördela rättvist. Detta är n̊agot som kanske är aktuellt även
för en grupp p̊a åtta medlemmar där en kommitté kommenterade p̊a saken med att säga att det krävs lite
mer organisering av gruppen.

Arbetsbelastning En fördel som lyftes var att arbetskraften blev större för att arrangera. Men även att en
8:e medlem under v̊arens planering var till hjälp genom att avlasta andra eller delta genom att driva
större projekt p̊a egen hand som ingen annan skulle hinna med. Ytterligare en kommentar var att åtta
medlemmar i en kommitté ger en god möjlighet att dela upp gruppen i par om tv̊a medlemmar för att
jobba.

Poster Många mottagningskommittéer har en matchef. Denna har ansvar för att planera mat och dryck till
arrangemang samt ansvara för inköp. Flera sektioner kallar sin nolluppdragschef för gyckelchef men utöver
de postspecifika uppdrag som FnollKs nolluppdragschef har s̊a kan en gyckelchef även ansvara för gyckel,
PR och att fixa saker som exempelvis s̊anghäften. B̊ada dessa poster var dock rätt flexibla för att ta p̊a
sig annat arbete.

Nu kommer vi över till hur FnollK:s situation ser ut och hur en 8:e medlem kan fungera i gruppen. Som det
är nu är upplägget inom FnollK s̊a att vissa poster är mer flexibla än andra i vad som anses som postspecifikt
arbete. Ordförande och kassör har mycket postspecifikt arbete hela året, medan infochef, nolluppdragschef och
phadderchef har längre perioder där de inte kan hjälpa till med annat p̊a grund av sina egna ansvarsomr̊aden.
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Rickard Karlsson
2018-02-13

En 8:e medlem skulle här bidra med att hjälpa till under de perioder som andra i gruppen är upptagna men
ocks̊a vara ytterligare en person för att planera större saker p̊a egen hand året runt.

Posten skulle troligen vara antingen vara matchef eller gyckelchef likt det som beskrivs ovan av kommenta-
rerna fr̊an andra kommittéer, bortsett fr̊an att gyckelchef inte blir nolluppdragschef men eventuellt en person
som kan jobba närmare nolluppdragschefen. Nolluppdragschefen har tidigare år haft en hög arbetsbelastning
under mottagningen och det har diskuterats om sätt att minska den, varav detta är ett av sätten. Det finns
även andra idéer om förbättringar för nolluppdragschefen och om dessa funkar blir det nog mer aktuellt med
att is̊afall ha en matchef för FnollK. Ytterligare postspecifika ansvarsomr̊aden som läggas p̊a en ny post är
exempelvis inventarieansvarig/rumsansvarig och puffansvarig.

Värt att notera är att även om postens syfte är viktigt för att en 8:e medlem i FnollK ska känna att den
bidrar till gruppen s̊a finns det ocks̊a styrkor i att ha en flexibel post. Med det sagt s̊a behöver man fortfarande
lägga tid p̊a att fortsätta utveckla postspecifika arbetsuppgifter för en 8:e FnollK vilket kan göras under året
fram till nästa FnollK-inval. (Kommentar: Redan nu har jag läst överlämningar för matansvariga i F6, DP och
KfKb:s mottagningskommitté för framtida underlag till postens arbetsuppgifter.)
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar - 8:e medlem i FnollK

2018-02-15

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - 8:e medlem i FnollK

Yttrande

Styrelsen har övervägt de potentiella fördelarna och nackdelarna som införandet av en 8:e post skulle
innebära. Vi anser att det är viktigt att en ny post f̊ar tydliga ansvaromr̊aden för att kunna känna sig
betydelsefull för gruppen och vi anser att motionärerna väl redovisat möjliga arbetsuppgifter. De har
ocks̊a redovisat ett gediget underlag med jämförelser mot andra NollKn p̊a Chalmers, där det tydligt
framg̊ar att FnollK har väldigt m̊anga nollan per post i dagsläget.

En möjlig nackdel med en 8:e post skulle kunna vara en ökad sv̊arighet att f̊a till en bra gruppdynamik.
Styrelsen anser dock att p̊averkan av en ytterligare medlem är förh̊allandevis liten jämfört med andra
faktorer, s̊a som vikten av vilka som faktiskt söker kommittén. Skulle det visa sig sv̊art att f̊a ihop en
fungerande grupp finns ju fortfarande möjligheten att välja in ett mindre antal.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen.
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Motion om Införskaffande av nya flipperspel Focumateriet

Motion om
Införskaffande av nya flipperspel

Focumateriet

Bakgrund

Sedan en l̊ang tid tillbaka har F-sektionen ägt flipperspel och haft dem i sin sektions lokal tillgängligt
för alla medlemmar att spela. De som ägs är Theatre of Magic, Lord Of the Rings och Road show.
Många av dessa har nu funnits hos sektionen ett bra tag och det har varit en kutym att var tredje år,
sälja/byta n̊agon/n̊agra av de äldre flipperspelen s̊a att ett nytt/roligare kan införskaffas. Oturligt nog
har det glömts bort p̊a senare dar, men vi i focumateriet ser gärna att denna återupplivas igen s̊a att
F-sektionen kan erbjuda sina sektionsmedlemmar chansen att f̊a spela nya roligare flipperspel!

Yrkande

att med F-styrets till̊atelse, sälja/byta en eller tv̊a av de nuvarande flipperspelen(Lord Of the Rings och
Road show)

att sektionen hjälper till att täcka eventuell mellanskillnad (mer specifik summa återkommer) vid in
köp av ett nytt flipperspel.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Införskaffande av nya flipperspel

2018-02-15

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Införskaffande av nya flipperspel

Yttrande

Sedan flipperspelen har blivit gratis att nyttja har styrelsen sett en ökad användning och slitage av
spelen. Vi bedömmer att det finns ett intresse hos sektionen att införskaffa nya spel som förhoppningsvis
kräver mindre underh̊all. Dessutom tror vi att sektionsmedlemmarna skulle uppskatta möjligheten att
f̊a testa andra flipper än de som nu finns.

Med det sagt anser styret att det vore oansvarigt att inte sätta en övre gräns för hur stor mellan-
skillnaden f̊ar bli. Vi anser att 15000 kr är en lämplig gräns. Den tillkomna kostanden kan utan problem
täckas av att vi har ett par budgetposter som vi inte kommer utnyttjas till fullo samt att inkomster-
na fr̊an FARM överstigit budgeterat belopp. Förhoppningsvis blir det här en investering som nyttjas i
m̊anga år.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla den första att-satsen i motionen.

att stryka den andra att-satsen.

att sektionen bekostar mellanskillnad p̊a upp till 15000kr för ett nytt flipperspel.
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Motion om införandet av en ny funktionärsförening Petter Miltén & Joakim Sällberg

Motion om
införandet av en ny funktionärsförening

Petter Miltén & Joakim Sällberg

Bakgrund

D̊a sektionen för närvarande har en ganska tydlig uppdelning mellan sektionsaktiva och ickesektionsaktiva
(sektionspassiva?) finns en risk att en klyfta uppst̊ar som skiljer sektionens medlemmar istället för att
förena dem.

Sektionen har ett relativt brett utbud av aktiviteter, men fortfarande finns det risk att m̊anga sek-
tionsmedlemmar inte känner att utbudet av aktiviteter matchar deras intressen.

Med anledning av detta skulle vi vilja starta en aktivitetsgrupp, som ska underlätta för studenter
att engagera sig till den utsträckning de själva känner är rimligt, utan att behöva binda upp sig ett
helt år för en krävande post. Målet är allts̊a att engagera och underh̊alla fler, utan att de som redan är
engagerade ska f̊a mer att göra, samt försöka att bättre matcha utbudet av aktiviteter till efterfr̊agan
och medlemmarnas intresse. V̊ar förhoppning är att detta även kommer leda till ökat deltagande p̊a de
arrangemang som genomförs.

V̊ar lösning är med andra ord aktivitetsgruppen Piff & Puff, som bland annat kommer tillhandah̊alla
en idébank där folk kan f̊a lägga till önskem̊al p̊a roliga aktiviteter, bidra med erfarenhet, ge stöd till
dem som engagerar sig och uppmuntra engagemang.

Yrkande

att i reglementet införa

§10.18 Piff & Puff

Piff & Puffs är sektionens aktivitetsgrupp, och syftar till att hjälpa sektionen engagera och un-
derh̊alla fler sektionsmedlemmar, samt hjälpa sektionsmedlemmar med vägledning och tips om hur
aktiviteter för sektionsmedlemmar kan genomföras.

10.18.1 Piff & Puff best̊ar av 0-4 Piffar
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Yttrande

Sektionsstyrelsen delar motionärernas önskan att fler medlemmar ska aktivera och engagera sig i sektio-
nen. Motionärernas förslag är en intressant idé men styrelsen upplever att underlaget är väl tunt. För
att kunna g̊a vidare i fr̊agan önskar styrelsen en redovisning av intresset för nya former av aktiviteter
bland sektionens medlemmar. Vi efterfr̊agar ocks̊a en tydligare beskrivning av hur den föreslagna funk-
tionärsföreningen ska arbeta och möjliggöra fler eller andra aktiviteter än vad som redan idag är möjligt
genom sektionspotten.

Utan ett bra underlag och tydlig definition ser vi en överhängande risk att vi f̊ar ytterligare funk-
tionärsposter som är sv̊ara att fylla. Vi ser dock gärna att idén arbetas vidare p̊a för att Piff och Puff
ska kunna införas vid ett senare stadie.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bordlägga fr̊agan till nästa sektionsmöte.
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