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Verksamhetsrapport FnollK 19

Gällande perioden 2019-01-01 till 2019-12-31

1 Kommittén

Kommittén har under verksamhets̊aret best̊att av följande medlemmar:

Ordförande: Hugo Lom
Vice Ordförande: Lina Wincent

Kassör: Thea Mattsson
Ledamöter: Arvid Andersson, Fredrik Nyström Lindé, Mats Richardson,

Linus Sundström (under perioden 2019-01-01 till 2019-07-30)

2 Verksamhet under V̊aren

I början av v̊aren lade FnollK 19 grunden till sin verksamhet. FnollK 19 deltog p̊a flera av
k̊arens och högskolans workshops och utbildningar. FnollK 19:s budget blev godkänd. FnollK 19
gick p̊a flertalet möten med MoS och PA för b̊ada programmen samt Fysikteknologssektionens
föreningar och kommittéer. Phaddrar delades in i phaddergrupper, puffenkät skickades ut med
information och möjlighet för puffning under Mottagningen, lokaler blev bokade och modulen
skriven och inskickad till tryckeri. Det arrangerades en mini-mottagning samtidigt som fysik- och
matematik-provet i samfund med FREK.

3 Sommaren och Mottagningen

I början av sommaren ägnades en hel vecka åt planering inför Mottagningen. Efter denna skic-
kades modulerna ut. Tv̊a veckor innan Mottagningen hölls ytterligare tv̊a planeringsveckor för
detaljplanering. Här hade FnollK 19 flertalet möten med sektionsaktiva inför deras arrangemang.
All arrangemangen under Mottagningen planerades utifr̊an att varje Nollan ska ges möjlighet att
ha fritidsaktiviteter alla dagar under Mottagningen, lära känna kompisar, känna sig inkluderade
i sektionen och Mottagningen samt ges möjligheten att klara alla tentor. Under Mottagningen
gick FnollK 19 p̊a MoS-möten för att stämma av mot MK. Räknestugor samt rekryterande av
räkneledare till dessa arrangerades tillsammans med PA för Teknisk Fysik.

4 Hösten

Under hösten utvärderade FnollK 19 Mottagningen b̊ade internt och extern med sektionens
kommittéer samt med hjälp av ett formulär som skickades ut till alla F-Nollan. Statistik fr̊an
MK:s utvärdering av Mottagningen togs del av. FnollK 19 planerade och utförde en aspning
som ledde till ett inval av samtliga poster.

5 Sammanfattning

FnollK 19 har under året planerat och samordnat en mottagning för F-Nollan i linje med FnollK
19 verksamhetsplanering. Mottagningen och verksamheten har grundligt utvärderas för att bidra
till ett lyckat nästa år. En aspning arrangerades och ledde till inval av FnollK 2020.
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Verksamhetsberättelse

FARM

FARM, Fysikteknologsektionens arbetsmarknadskommitté, har under 2019 året enligt verksam-
hetsplanen åtagit sig tre primära uppdrag med följande rangordning;

i arrangera sektionens arbetsmakrnadsmässa,

ii arrangera fysiska evenemang s̊asom lunchföreläsningar, företagsbesök, branschkvällar m.m.
och

iii etablera nya förteagskontakter och -samarbeten.

Sektionens arbetsmarknadsmässa — FARMMÄSSAN — utgjorde självfallet FARM 2019:s största
och viktigaste projekt som ämnade dels att beh̊alla mässans kontinuitet, som hade saknats innan
2018, och dels att bygga upp p̊a det mässkoncept som FARM 2018 hade utformat. Mässan
möjliggjorde att FARM 2019 kom i kontakt med m̊anga nya företag s̊asom Opera, Infotiv, SmartR
och Astecon samtidigt som den redan befintliga relationen med en rad andra företag s̊asom
Jeppesen (nuvarande Boeing), Syntronic, SAAB och Zenuity förstärktes. Mässan utgjorde ocks̊a
FARM 2019:s största inkomst- och utgiftskälla p̊a cirka 126 000, 00 respektive 47 00, 00 kro-
nor, där den sistnämnda huvudsakligen omfattades av mässmiddag och -katalog samt hyrda
möbler. FARMMÄSSAN 2019 uppfattades s̊aväl positivt som produktivt av b̊ade sektionsmed-
lemmarna och de deltagande företagen, vilka visade stort intresse att delta i kommande mässor.
Trots att mässan utvecklades i många aspekter, s̊asom logistik, PR, antal deltagande samt
relevanta företag och kommunikation med företagen, förekom brister i andra aspekter s̊asom
de olika företagsföredragen samt -exponeringen. Tack vare ett produktivt utbyte av idéer med
företagsrepresentanter och sektionsmedlemmar har n̊agra goda förslag kommit fram för att kun-
na åtgärda den förstnämnda bristen. Exponeringsbristen kvarst̊ar en betydande fr̊aga till de
nästkommande åren d̊a fysikteknologsektionen saknar en ändam̊alslämplig mässlokal som erbjuder
uppskattningsvis lika mycket exponering till alla deltagande företagen samt större golvyta för
att kunna bjuda in fler än 15 företag som för närvarande kan rymmas i lokalerna Signes och
Studiehallen.

Att arrangera fler lunchföreläsningar än de tidigare åren har varit en stor utlovad verksamhetsplan
för FARM 2019. Under 2019 året arrangerade FARM 5 lunchföreläsningar som dessvärre blev färre
än året innan med 7 lunchföreläsningar. Den avgörande anledningen ligger bakom att företagen
valt att exponera sig via marknadsföringskanalerna samt mässan istället för lunchföreläsningar,
trots att FARM erbjudit en relativt l̊ag (i jämförelse med andra arbetsmarknadsgrupper) prisbas
för en lunchföreläsning. FARM 2019 anordnade 3 studiebesök under 2019 året.

Under 2019 året p̊abörjade FARM kontakt med en rad nya företag i samband med marknadsföring
av alika slag, fysiska evenemang samt mässan. N̊agra exempel av de företagen och organisationerna,
som även nämnts ovan, är Bit Addict och FOI som som dels arrangerade en lunchföreläsning
och dels deltog i mässan och Bluetest och KING som marknadsförde sig vid sammanlagt 6
återkommande tillfällen. Samtidigt förstärkte FARM 2019 sitt samarbete med sina tidigare
partner s̊asom SAAB och Jeppesen som dels arrangerade en lunchföreläsning och dels deltog i
mässan och Accenture, Capacent och McKinsey & Company via olika marknadföringstillföllen.
FARM 2019:s ständiga strävan har varit att utvidga sina kontaktmöjligheter och skriva l̊angsiktiga
samarbetsavtal med dessa ovannämnda företag.

FARM 2019:s övrig verksamhet har delvis omfattats av alumnikontakt i form av dels programmet
veckans alumn, och dels initiering av mentorskapsprogram som inte funnits p̊a fysikteknologset-
kionen sedan m̊anga år tillbaka. Veckans alumn har visserligen beskrivits givande och lärorik av
sektionsmedlemmar men har endast löpt under första och andra kvartalen och inte vid tredje
och fjärde kvartalen p̊a grund av mässan tunga arbetsbelastning p̊a gruppen. Vidare befinner
sig mentorskapsprogrammet vid sina första livskeden med cirka 10 adepter/mentorer, där det
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finns utrymme för utveckling och förbättring av programmet. Den andra delen av FARM 2019:s
övriga verksamhet gällde sektionsarrangemangen med ett stort fokus p̊a mottagningsperioden där
FARM fick chansen att exponera sig mot sektionsmedlemmarna med en rad olika arrangemang
s̊asom alumnikvällen, SSNFF och FARM-brunch.

Sammanfattningsvis har FARM 2019 uppn̊att i sin helhet de målsättningar som fastställts vid
FARM 2019:s verksamhetsplan och tjänat en inkomstvinst p̊a cirka 146 000, 00 kronor under
verksamhets̊aret.
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Verksamhetsplan FnollK 2020 

1. FnollK 20 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, gärna i samarbete med 
andra sektioner. FnollK vill även uppmuntra phaddrarna till att hjälpa Nollan att utveckla 
god studieteknik under mottagningsveckorna. 

2. FnollK 20 har som mål att alla Nollan som vill ska 
hitta en kompis  
Arrangemang ska utformas så att Nollan har möjlighet att umgås med och lära känna 
många personer. Under mottagningen ska phaddergrupperna erbjuda tillfällen för Nollan 
att umgås med andra phaddergrupper. 

3. FnollK 20 har som mål att utveckla de 
arrangemang som sker under mottagningen  
Med hjälp av underlag från tidigare år i form av utvärderingar från både tidigare FnollK 
och andra sektionsföreningar vill FnollK 20 förbättra och förändra de arrangemang som 
behöver det. 

4. FnollK 20 har som mål att bevara puffkulturen på 
sektionen 
FnollK ser positivt till att låta puffar hjälpa till på olika arrangemang och kommer att 
jobba med att upplysa sektionsmedlemmar om hur de kan hjälpa till och uppmuntra det. 
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5. FnollK 20 har som mål att Nollan ska lära känna 
Chalmers och dess föreningar på sektionsnivå och 
kårnivå 
Genom att promota olika föreningars arrangemang på ett tydligt sätt och ge så många 
föreningar som möjligt plats i mottagningsschemat vill FnollK ge Nollan en chans att få 
kontakt med föreningar, kommitteer och funktionärer på Chalmers.  

6. FnollK 20 har som mål att utveckla 
arbetsfördelning och arbetssätt inom kommittén 
Med grund i föregående års utveckling av det gemensamma och postspecika arbetet vill 
FnollK fortsätta utveckla arbetssättet inom kommitten för att underlätta nollK:ns 
arbetsbelastning och på så sätt bidra till en roligare mottagning, för både Nollan och 
FnollK. 

7. FnollK 20 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 skall ha en medvetenhet och lyhördhet 
kring eventuella inslag som kan påverka en upplevelse av uteslutning eller kränkning och 
motverka dessa. 
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Verksamhetsplan FARM 2020

Bakgrund

Tack vare föreg̊aende FARM:s arbeten med att utveckla och organisera verksamheten finns det
en stabil grund för b̊ade FARM 2020 och framtida FARM:s att st̊a p̊a. Detta gör att fokus oftare
kan skiftas till annat än problem som ofta berör nyupstartade verksamheter. Detta året tänker
FARM 2020 särskilt fokusera p̊a att öka lönsamheten. Ett konkret exempel p̊a detta är diverse
prishöjningar och ett fortsatt arbete med att n̊a ut till nya företag samtidigt som FARM 2020
vill beh̊alla alla värdefulla företagskontakter som etablerats under föreg̊aende år. FARM 2020
ska fortfarande jobba h̊art med att synas p̊a mottagningen samt göra aspandet s̊a roligt som
möjligt d̊a söktrycket till nästa års FARM gärna f̊ar bli större om FARM ska fortsätta växa.
Sammanfattningsvis kan man säga att FARM 2020 tänker fortsätta där FARM 2019 avträdde
men arbeta mer fokuserat p̊a sin kärnverksamhet och göra denna mer lönsam.

Mål

FARM vill under kommande år:

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

2. Bibeh̊alla, utveckla och skapa nya kontakter med m̊anga företag relevanta för F- och TM-
studenter för att nu och i framtiden underlätta FARM:s arbete.

3. Stärka FARM:s och Fysikteknologsektionens varumärke ut̊at och aktivt arbeta för att F-
och TM-studenter ska vara högattraktiva p̊a arbetsmarknaden.

4. Öka kunskapen i arbetsmarknadsrelaterade fr̊agor bland sektionens medlemmar.

5. Öka medvetenheten om och insynen i FARM:s verksamhet och arbete bland sektionens
medlemmar.

6. Öka lönsamheten i FARM:s verksamhet.

Strategi

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

i Arbeta för att skapa fler l̊angsiktiga avtal med företag samt aktivt söka nya företagssamarbeten.
[1,2,3]

ii Arrangera en arbetsmarknadsmässa för F- och TM-studenter. [1,2,3,4]

iii Arrangera lunchföreläsningar, branschkvällar och liknande tillsammans med företag som rik-
tar sig mot F- och/eller TM-studenter. [1,2,3,4,5]

iv Skapa och förvalta en GDPR-vänlig databas av företagskontakter och säkerställa att denna
blir av hög prioritet att underh̊alla i framtiden. [2,5]

v Synas p̊a och delta i mottagningen och andra sektionsövergripande arrangemang. [4,5]

vi Organisera FARM:s hemsida. [3]

vii Genomföra en prishöjning p̊a de tjänster som erbjuds och fokusera p̊a FARM:s kärnverksamhet.
[6]
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Fysikteknologsektionen

Proposition - Uppstädning av styrdokument

Bakgrund

Styrdokument utgör grunden varp̊a sektionen är byggd. Viktigast av dessa är sektionens stadgar och
reglemente som b̊ada är mycket välarbetade. Trots detta har det p̊a senare tid uppmärksammats att
vissa paragrafer är utdaterade eller ofullständiga och sektionsstyrelsen önskar s̊aledes nu ändra p̊a dessa.
Eftersom ändringarna är relativt sm̊a ans̊ags det lämpligt att presentera dem i en och samma proposition
vars syfte är att täppa igen h̊al och stärka sektionens styrdokument.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

Stadgeändringar

att under 2.6.1 i stadgan göra följande ändring:

F- eller TM-teknolog har rätt att efter avslutade eller definitivt avbrutna studier skriftligen ansöka om
seniormedlemskap av sektionsstyrelsen som därefter fastställer seniormedlemskap. Seniormedlem
kvarst̊ar som seniormedlem s̊a länge sektionsavgift betalas en summa motsvarande sektionsavgiften
skänks till sektionen.

att under 4.3.6 i stadgan göra följande ändring:

Om sektionsstyrelsen avsätts genom misstroendevotum skall interimstyrelse och ny valberedning väljas.
Interimstyrelsen Talmanspresidiet utfärdar kallelse till extra sektionsmöte där ny ordinarie styrelse
skall väljas. Detta sektionsmöte skall h̊allas inom 15 läsdagar. Interimstyrelsen övertar ordinarie
styrelses befogenheter och skyldigheter tills ny ordinarie styrelse är vald, men f̊ar endast handha
löpande ärenden. Inom fyra veckor fr̊an valet av den nya styrelsen skall ett bokslut för perioden fram
till och med datumet för detta val upprättas. Sektionsmötet beslutar i samband med avsättandet
om detta bokslut skall upprättas av avg̊aende styrelse eller den nya styrelsen. Den nya styrelsen
skall ej h̊allas ansvarig för brister i denna ekonomiska redovisning.

att under 5.12.1 i stadgan göra följande ändring:

Personval skall ske öppet om annat ej begärs av röstberättigad sektionsmötesdeltagare.
I det fall d̊a det finns fler sökande än antalet platser skall personval ske med sluten omröstning. I
annat fall skall personval ske öppet om annat ej begärs av röstberättigad sektionsmötesdeltagare.
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Proposition - Uppstädning av styrdokument

2020-02-06

Reglementesändringar

att lägga till 8.1.3 i reglementet:

Studienämnden har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 juli till 30 juni.

att lägga till 9.4.2 i reglementet:

Farm har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 januari till 31 december.

att lägga till 9.5.2 i reglementet:

FnollK har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 januari till 31 december.

att lägga till 9.6.2 i reglementet:

F6 har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 juli till 30 juni.

att lägga till 9.7.2 i reglementet:

Djungelpatrullen har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 juli till 30 juni.

att lägga till 9.8.2 i reglementet:

Focumateriet har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 juli till 30 juni.

att lägga till 15.2.1 i reglementet:

Uppst̊ar tolkningstvis om detta reglementes tolkning skall fr̊agan hänskjutas till sektionens inspektor.
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Fysikteknologsektionen

Proposition - Uppstartandet av sektionsföreningen Fabiola

Bakgrund

Trots att de tidigare inte officiellt varit en förening p̊a Fysikteknologsektionen s̊a har medlemmarna i
Fabiola varit aktiva och arrangerat flera evenemang där kvinnor p̊a sektionen kunnat umg̊as utanför
sina studier. Föreningens syfte är att agera som en knytpunkt för de kvinnor som läser teknisk fysik
och teknisk matematik, arbeta för att flera kvinnor ska f̊a upp ögonen för programmen och tekniska
utbildningar i allmänhet samt verka för jämställdhet p̊a sektionen. Styret ser mycket positivt p̊a denna
förening s̊aväl som ambitionerna hos deras medlemmar och anser därför att det vore ett lysande tillskott
till sektionen.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under 10.2.1 i reglementet göra följande ändring:1

Fysikteknologsektionens Sektionsföreningar är:2

• Fabiola.3

att i reglementet lägga till paragraf 10.4 Fabiola4

att lägga till 10.4.1 i reglementet:5

Fabiola best̊ar av 1-10 ledamöter varav en väljs internt till ordförande. Fabiola innehar inga förtroendeposter.6

att lägga till 10.4.2 i reglementet:7

Det åligger Fabiola:8

att arrangera evenemang riktade mot kvinnor p̊a sektionen.9
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Fysikteknologsektionen

Proposition - Omskapandet av FIF som sektionsförening

Bakgrund

Medlemmarna i FIF har sedan länge visat intresse för att utvecklas som förening. Utökande av verksamhet
i form av mer regelbundna arrangemang och fler samarbeten med andra sektioner har ökat behovet av
struktur, s̊a som att kunna sköta sin egna bokföring eller ha en mer omfattande aspning. P̊a grund
av ovanst̊aende argument anser styret att FIF är en god kandidat till att bli en av sektionens första
sektionsföreningar.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under 11.1.1 i reglementet göra följande ändring:1

Fysikteknologsektionens sektionsfunktionärer är:2

• Fysikteknologsektionens informationsskrift, Finform.3

• Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF.4

• S̊angförmännen.5

• Revisorer.6

• Fysikteknologsektionens skyddshelgon Dragos.7

• Fanfareriet.8

• Bilnissar.9

• Blodgruppen.10

• Kräldjursv̊ardare.11

• Dumvästinnehavare.12

• Bakisclubben (BC).13

• Fysikteknologsektionens webbgrupp, Spidera.14

• Sektionsnörd.15

• Baln̊agonting.16
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• Game boy17

• Piff och Puff18

• Foton19

att under 10.2.1 i reglementet göra följande ändring:20

Fysikteknologsektionens Sektionsföreningar är:21

• Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF.22

att i reglementet stryka paragraf 11.4 Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF23

att i reglementet lägga till paragraf 10.4 Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF24

att lägga till 10.4.1 i reglementet:25

FIF best̊ar av följande poster:26

• Ordförande.27

• Kassör.28

• 0-7 ledamöter.29

Där ordförande och kassör är förtroendeposter.30

att lägga till 10.4.2 i reglementet:31

FIF har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 april till 31 mars.32

att lägga till 10.4.3 i reglementet:33

Verksamheten skall drivas i icke vinstdrivande syfte. Vid räkenskaps̊arets slut skall föreningens tillg̊angar34

upp till 0,659 basbelopp överg̊a till nästkommande års förening. Tillg̊angar därutöver tillfaller35

sektionen. Visst utrymme för representation f̊ar förekomma.36

att lägga till 10.4.4 i reglementet:37

Det åligger FIF:38

att främja idrottskulturen p̊a sektionen genom att arrangera regelbundna träningar.39

att handha idrottsmaterial samt sköta utl̊aning av denna till sektionsmedlemmar.40

att lägga till 10.4.5 i reglementet:41

Det åligger FIF:s ordförande:42
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att tillse att FIF:s åligganden utförs.43

att leda FIF:s arbete.44

att fungera som kontaktlänk mellan FIF och andra föreningar p̊a sektionen samt tillse att kontakt45

med andra sektioners idrottsföreningar uppeh̊alls.46

att tillsammans med kassören ansvara för FIF:s ekonomi.47

att tillsammans med kassören presentera ett bokslut vid det första sektionsmötet efter verksam-48

hets̊arets slut.49

att lägga till 10.4.6 i reglementet:50

Det åligger FIF:s kassör:51

att tillsammans med ordföranden ansvara för FIF:s ekonomi.52

att kontinuerligt föra en granskningsbar redovisning gällande FIF:s ekonomi.53

att tillsammans med ordföranden presentera ett bokslut vid det första sektionsmötet efter verk-54

samhets̊arets slut.55

att lägga till 10.4.7 i reglementet:56

Det åligger FIF:s övriga ledamöter:57

att hjälpa FIF:s ordförande att efterfölja FIF:s åligganden.58
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Fysikteknologsektionen

Proposition - Omskapandet av Foton som sektionsförening

Bakgrund

Foton har under sitt första år som funktionärsförening visat stort engagemang och en strävan efter att
ha en mer central roll p̊a sektionen. Styret anser att en position som sektionsförening hade gett Foton
mer utrymme att växa d̊a de bland annat f̊ar en tydligare struktur och mer möjlighet till representation.
Styret önskar s̊aledes att med denna proposition omskapa Foton som en sektionsförening samt ge dem
n̊agra väldefinierade åligganden.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under 11.1.1 i reglementet göra följande ändring:1

Fysikteknologsektionens sektionsfunktionärer är:2

• Fysikteknologsektionens informationsskrift, Finform.3

• Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF.4

• S̊angförmännen.5

• Revisorer.6

• Fysikteknologsektionens skyddshelgon Dragos.7

• Fanfareriet.8

• Bilnissar.9

• Blodgruppen.10

• Kräldjursv̊ardare.11

• Dumvästinnehavare.12

• Bakisclubben (BC).13

• Fysikteknologsektionens webbgrupp, Spidera.14

• Sektionsnörd.15

• Baln̊agonting.16
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• Game boy17

• Piff och Puff18

• Foton19

att under 10.2.1 i reglementet göra följande ändring:20

Fysikteknologsektionens Sektionsföreningar är:21

• Foton.22

att i reglementet stryka paragraf 11.18 Foton23

att i reglementet lägga till paragraf 10.4 Foton24

att lägga till 10.4.1 i reglementet:25

Foton best̊ar av 1-6 ledamöter varav en väljs internt till ordförande. Foton innehar inga förtroendeposter.26

att lägga till 10.4.2 i reglementet:27

Det åligger Foton:28

att löpande dokumentera sektionens arrangemang.29

att i samband med arbetsmässor arrangera porträttfotografering.30

att stödja sektionens kommittéer och nämnder vid behov av filmning eller fotografering.31



Motion om Motionmotionen Mijo Thoresson

Motion om
Motionmotionen

Mijo Thoresson

Bakgrund

När man sitter och skriver en massa motioner kan det vara sv̊art att f̊a n̊agon motion, vilket känns
ironiskt. För att bättra detta bör en obligatorisk motionsrunda runt Chalmers Campus (Johanneberg,
finns det n̊agon annan?) ing̊a i varje inskickad motion. Detta skulle ocks̊a fördubbla mängder motioner
för mötet iochmed att vi d̊a f̊ar tv̊a för en.

Yrkande

att Jag yrkar p̊a att det skall ing̊a ett obligatoriskt motionspass runt campus Johanneberg vid inskic-
kandet av en motion till sektionsmötet.

1
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Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Motionmotionen

Bakgrund

Motion är bra men demokrati är bättre. D̊a styret anser att denna motion skulle försv̊ara motionspro-
cessen betydligt och avskräcka folk fr̊an att göra sin röst hörd vill de yrka p̊a att avsl̊a motionen i sin
helhet. Styret vill däremot trycka p̊a att ifall det är motion man är ute efter s̊a är FIF:s arrangemang
ett ypperligt tillfälle att införskaffa sig detta samt att om man brinner för löpning s̊a brukar FIF även
subventionera deltagaravgiften till Göteborgsvarvet.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.



Motion om Livet-motionen Mijo Thoresson

Motion om
Livet-motionen

Mijo Thoresson

Bakgrund

Sektionsmötet är väl n̊agorlunda kul som det är, men det har definitivt förbättringspotential. En sak
som är pepp p̊a sittningar är när alla sjunger Livet tillsammans. Detta skulle vara kul att göra i början
av varje sektionsmöte ocks̊a.

Yrkande

att Jag yrkar p̊a att mötets öppnande görs genom att talmanspresidiets ordförande tar upp Livet.

1
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Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Livet-motionen

Bakgrund

Livet är härligt. Däremot ans̊ag inte föreg̊aende sektionsmöte att ett liknande förslag var s̊a härligt. D̊a
sektionsmedlemmarna uttryckt att de ej önskar ta upp en l̊at i början av varje sektionsmöte anser styret
att det troligtvis även är sant i detta fall.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.



Motion om Miljö- och h̊allbarhetspolicy
Albin Ahlbäck, Felix Augustsson,
Tobias Gabrielii, Viktor Rehnberg

Motion om

Miljö- och h̊allbarhetspolicy

Albin Ahlbäck, Felix Augustsson,
Tobias Gabrielii, Viktor Rehnberg

Bakgrund

Sektionen arbetar för tillfället inte aktivt med miljö- och h̊allbarhetsfr̊agor. Detta ins̊ags under hösten
2019, och därför tillsattes en arbetsgrupp för att starta arbetet. Denna miljöpolicy är ett första steg
för att börja jobba med fr̊agorna som tagits fram av den arbetsgruppen. Policyn har som syfte att vara
ett grunddokument som inte kräver stora förändringar fr̊an år till år. Punkten ”Det ska finnas rutiner
för uppföljning, genomföring samt förnyelse av miljö- och h̊allbarhetsarbete p̊a sektionen” bland m̊alen i
policyn anser vi innebär att det förutom policyn borde finnas n̊agon annan typ av dokument som förnyas
fr̊an år till år, som har mer specifika m̊alsättningar som är relevanta för sektionens d̊avarande miljö- och
h̊allbarhetsarbete. Exakt vilken typ av dokument detta ska vara, och av vilka det ska tas fram är n̊agot
som arbetsgruppen ämnar fortsätta arbeta p̊a.

Yrkande

att lägga till följande uppdrag i mål- och visionsdokumentet:

• Bedriva en miljövänlig och h̊allbar verksamhet.

att lägga till följande m̊alrubrik med medföljande m̊al i m̊al- och visionsdokumentet:

Bedriva en miljövänlig och h̊allbar verksamhet.
Fysikteknologsektionen har som m̊al att:

12. Sektionen ska ha och efterfölja en miljö- och h̊allbarhetspolicy.

att fastsl̊a det bifogade dokumentet ”Miljö- o ch h̊allbarhetspolicy” som sektionens miljö- och h̊allbarhetspolicy.

1
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Miljö- och hållbarhetspolicy

Bakgrund

På grund av rådande miljöförstöring och brist i hållbarhetstänk har Fysikteknologsektionen ska-
pat denna policy som är tänkt att användas som en övergripande guide till miljö- och hållbar-
hetsarbetet inom, samt för, sektionen.

Vision

Sektionens vision är att sektionen ska uppfylla sina ändamål med så positiv påverkan på om-
världen som möjligt. Därmed kan sektionsmedlemmar förlita sig på att sektionen gör det bästa
möjliga för att sektionsmedlemmar ska ha ett så miljövänligt och hållbart deltagande som möjligt
i sektionen.

Omfattning

Denna policy täcker arrangemang och annan verksamhet som använder sig av sektionens namn,
ekonomiska resurser och/eller lokaler.

Mål

De mål som sektionen siktar mot i sitt miljö- och hållbarhetsarbete är att:

• Sektionen ska värna om miljö- och hållbarhet.

• Sektionens miljö- och hållbarhetsarbete ska utgå från forskning, inte någon annan
agenda.

• Det ska �nnas rutiner för uppföljning, genomföring samt förnyelse av miljö- och

hållbarhetsarbete på sektionen, inklusive denna policy. Miljö- och hållbarhetsarbete är
en långsiktig process, vilket innebär att det ofta kommer att vara olika individer som startar
respektive avslutar projekt. Eftersom förutsättningarna för genomförande av arbetet samt
forskningens uppfattning av ett hållbart samhälle kan komma till att ändras, kan denna
policy och dess genomförande kräva revidering och anpassning.

• Sektionsmedlemmar ska veta att sektionen har en miljö- och hållbarhetspolicy.

• Alla sektionsmedlemmar ska kunna hitta information och veta hur de kan på-

verka sektionens miljö- och hållbarhetsarbete samt policy.

• Sektionen ska tillhandahålla verktyg och resurser till sektionsmedelemmar så

att denna policy kan följas. Ansvaret för att genomföra miljö- och hållbarhetsarbetet
ska inte bara ligga på enstaka individer, det behöver även stöttas systematiskt av sektionen.

1
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Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Miljö- och h̊allbarhetspolicy

Bakgrund

Att faktorer s̊a som miljö och h̊allbarhet ständigt bör tas i beaktande är en självklarhet. Detta är även
sant när det kommer till sektionens verksamhet. Som motionären p̊apekar s̊a är detta emellertid inte
fallet i nuläget, b̊ade p̊a sektionen men även för högskolan som helhet. Styret anser att arbetsgruppen
har gjort ett mycket bra jobb med denna policy d̊a den konkretiserar förbättringsomr̊aden samt banar
väg för framtida vidareutveckling av sektionens verksamhet ur ett miljöperspektiv.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen i sin helhet.


