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Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Beslut att fastställa
LP3 20/21

Fyllnadsval
• 2021-02-04

Fyllnadsvalde Viktor Lilja som ledamot i FARM.
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Verksamhetsberättelse
FARM 2020

2021-01-08

Verksamhetsberättelse FARM 2020

FARM har under året åtagit sig följande uppgifter:

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.

2020 har präglats av osäkerhet, inte minst fr̊an ett ekonomiskt perspektiv för FARM d̊a m̊anga
företag saknar incitament att anställa nya teknologer under en pandemi. Trots detta känner
änd̊a vi i FARM 2020 att vi har lyckats n̊agorlunda väl med ovannämnda åtaganden.

P̊a grund av Covid-19 har antalet fysiska arr (utöver mottagningen) varit väldigt f̊a. FARM har
under året istället erbjudit ett flertal virtuella lunchföreläsningar. Vidare startades ett nytt och
ersättande koncept för mässan, FARM Weeks, som gav studenter möjligheter att g̊a p̊a intervjuer
med utvalda företag [1]. Den r̊adande pandemin satte tyvärr stopp for mässan som annars brukar
vara det arrangemang som ger flest möjligheter för studenterna att skapa företagskontakter.

Arbetet med att kontakta företag till mässan satte ig̊ang tidigt p̊a året och har lett till en stor
databas p̊a över 170 stycken företag. Förutom att bibeh̊alla goda kontakter med gamla företag
var det flera nya företag som skrev p̊a kontakt för att delta p̊a årets mässa och de senaste
m̊anaderna är det m̊anga som har uppvisat intresse för att delta p̊a nästa mässa [2].

Nytt för i år är att FARM har skapat en egen LinkedIn-sida. Det ska fungera som ett seriösare
alternativ till Facebook och ge företag en inblick i FARM:s verksamhet [3]. Alumniintervjuer har
även publicerats vars syfte är att ge studenter en inblick i vad man kan göra efter examen [4].

FARM har deltagit aktivt under mottagningen och h̊allit i följande arr (där räkfrossan är ny
detta året):

• Rundvandring (med företagsquiz) [4]

• Alumnikväll [4]

• Räkfrossa [5]

Utöver deltagande har FARM även fixat sponsorer som sponsrat Nollan med tröjor, matl̊ador
och miniräknare.

En aspning har arrats för intresserade, denna g̊angen online [5]. Arren som utfördes var

• Lunchföreläsning med allmän info om FARM

• Post & spelkväll

• Casekväll

Ett av huvudm̊alen under året var att öka FARM:s lönsamhet. Flera prishöjningar gjordes i
början p̊a året vilket ledde till att årets intäkter bara blev marginellt lägre än förra året, trots
att mässan blev inställd [6]. En stor källa till vinsterna l̊ag i stadig marknadsföring och stabila
samarbetskontrakt.
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Verksamhetsberättelse
FnollK 2020

2020-02-01

Verksamhetsrapport FnollK 2020
Gällande perioden 2020-01-01 till 2021-12-31

1 Kommittén

Kommittén har under verksamhets̊aret best̊att av följande medlemmar:

Ordförande: Carl Strandby
Vice Ordförande: Mathias Arvidsson

Kassör: Elsa Danielsson
Ledamöter: Fredrik Skoglund, August Kälvesten , Frida Fjelddahl, Jesper Bergström

2 Verksamhet under v̊aren

I början av v̊aren lade FnollK 20 grunden till sin verksamhet. FnollK 20 deltog p̊a flera av k̊arens
och högskolans workshops och utbildningar. FnollK 20 gick p̊a flertalet möten med MOS och de
nyinvalda PA för b̊ada programmen samt Fysikteknologsektionens föreningar och kommittéer.
Phaddrar delades in i phaddergrupper, en puffenkät skickades ut, lokaler blev bokade och modulen
skriven. FnollK 20 arrangerade ocks̊a en workshop och skapade en enkät för att föra en dialog med
sektionens medlemmar om hur Covid-19 borde hanteras. Detta diskuterades även tillsammans
med enskilda föreningar, styret och PA.

3 Sommaren och Mottagningen

Under sommaren hade FnollK 20 fyra planeringsveckor och arbetade för att anpassa mottagning-
en till nya riktlinjer. Phaddergrupperna delades in i fyra biljettgrupper. För dessa biljettgrupper
skapades fyra separata mottagningsscheman vilket innebar att antalet arrangemang under mot-
tagningen nästintill fyrdubblades. Flertalet arrangörer ställde upp och tog p̊a sig att arrangera
fyra g̊anger s̊a m̊anga arrangemang som de fr̊an början hade åtagit sig.

Sammanfattningsvis var mottagningen mycket lyckad. Utvärderingarna var positiva, mottag-
ningen passerade utan n̊agra bekräftade fall av Covid-19 och de flesta av m̊alen i verksamhets-
planen uppfylldes. De m̊al i verksamhetsplanen som inte gick att helt eller delvis tillfredsställa
under förutsättningarna var att Nollan skulle f̊a vänner fr̊an andra phaddergrupper, utöka puff-
verksamheten, ge Nollan möjlighet att f̊a kontakt med föreningar, kommittéer och funktionärer
p̊a k̊arniv̊a samt att underlätta FnollK:s arbetsbelastning.

4 Hösten

Under hösten fortskred utvärderingsarbetet och lärdmoar sammanställdes. Därefter arrangerades
en aspning som med hänsyn till r̊adande läge arrangerades helt digitalt. under aspnignen lades
ett extra stort fokus p̊a samarbete och diskussion i mindre grupper. Sammantaget blev aspningen
mycket lyckad och det kom att finnas ett gott underlag för valberedningen att utföra sitt arbete.
Ett arbete som resulterade i inval av samtliga poster.

5 Sammanfattning

FnollK 20 har under året planerat och samordnat en mottagning för F-Nollan. Mottagningen och
verksamheten har utvärderats och en aspning arrangerades som ledde till inval av FnollK 2021.
Mottagningen arrangerades enligt r̊adande riktlinjer och i s̊a stor utsträckning som möjligt utefter
FnollK 20:s verksamhetsplan. Under ett år med extraordinära omständigheter där mängden
arbete som krävdes för att genomföra en lyckad mottagning m̊angdubblades st̊ar FnollK 20 i
en djup tacksamhetsskuld till sektionens föreningar, kommittéer, styre och phaddrar utan vilka
mottagningen inte hade g̊att att genomföra.
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Verksamhetsplan
FARM 2021

2021-02-17

Verksamhetsplan FARM 2021

Bakgrund

Under det föreg̊aende året gick det inte h̊alla flertalet sedvanliga arrangemang p̊a grund av
pandemin och FARM 2020 testade istället andra typer av samarbeten med företag. I år finns
möjligheten att fortsätta arbetet för att kunna genomföra fler högkvalitativa arrangemang till-
sammans med företag, även om de sker digitalt. Mässan, som även den inte blev av under det
tidigare året, planeras nu för att kunna genomföras b̊ade p̊a plats eller digitalt beroende p̊a de
framtida omständigheterna. Vidare avser FARM 2021 att fortsätta tidigare års arbete med att
söka nya och utveckla befintliga företagskontakter genom att arbeta med att utveckla och mer
aktivt använda FARM:s kontaktkanaler som till exempel farmchalmers.se och LinkedIn. Under
de senaste åren har intresset för FARM och FARM:s verksamhet sjunkit p̊a sektionen. För att
bryta denna ned̊attrend och höja kommitténs tidigare l̊aga söktryck har FARM 2021 som m̊al
att förbättra kommitténs synlighet p̊a sektionen och arbeta med att utveckla FARM:s aspning.

Mål

FARM vill under kommande år:

1. Arbeta för att möjligöra bättre och mer varierade digitala arbetsmarknadsrelaterade ar-
rangemang.

2. Erbjuda sektionsmedlemmar möjligheter att skapa sig en bild av arbetsmarknaden och
skaffa företagskontakter.

3. Utveckla och skapa nya kontakter med företag relevanta för F- och/eller TM-studenter.

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

5. Arbeta för att öka intresset bland sektionsmedlemmar för kommittén och hitta efterträdare
till kommande års FARM.

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

Strategi

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

i Arrangera en arbetsmarknadsmässa för F- och TM-studenter, antingen fysisk eller digital.
[1, 2, 4, 6]

ii Vidareutveckla företagssamarbeten och aktivt söka nya företagskontakter. [2, 3, 6]

iii Arrangera varierade arrangemang, med eller utan företag, som är relevanta för F- och/eller
TM-studenter. [1, 2, 3, 4, 6]

iv Arbeta tillsammans med alumniföreningen Forum för Tekniska Fysiker. [2]

v Bygga upp en närvaro p̊a LinkedIn. [3, 6]

vi Uppdatera och översätta FARM:s hemsida. [3, 6]

vii Synas p̊a och delta vid mottagningen och andra sektionsarrangemang. [4, 5]

viii Utveckla och arrangera en aspning. [5]
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Verksamhetsplan
FnollK 2021

2021-02-12

Verksamhetsplan FnollK 2021

1 FnollK’21 har som m̊al att alla Nollan som vill ska klara
första tentan

För att uppn̊a detta vill FnollK att de välfungerande räknestugorna ska fortsätta utvecklas. Ar-
rangemang ska läggas s̊a att Nollan i största m̊an 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 mottagnings-
veckorna.

2 FnollK’21 har som m̊al att alla Nollan som vill ska hitta
en kompis

Arrangemang ska utformas s̊a att Nollan har möjlighet att umg̊as med och lära känna m̊anga
personer. Under mottagningen ska phaddergrupperna erbjuda tillfällen för Nollan att umg̊as med
andra phaddergrupper.

3 FnollK’21 har som m̊al att utveckla de arrangemang som
sker under mottagningen

Med hjälp av underlag fr̊an tidigare år i form av utvärderingar fr̊an b̊ade tidigare FnollK och
andra sektionsföreningar vill FnollK 21 förbättra och förändra de arrangemang som behöver det.
FnollK skall även vara beredda för eventuella restriktioner.

4 FnollK’21 har som m̊al att bevara puffkulturen p̊a sek-
tionen

FnollK ser positivt till att l̊ata puffar hjälpa till p̊a olika arrangemang och kommer att jobba
med att upplysa sektionsmedlemmar om hur de kan hjälpa till och uppmuntra det.

5 FnollK’21 har som m̊al att Nollan ska lära känna Chal-
mers och dess föreningar p̊a sektionsniv̊a och k̊arniv̊a

Genom att promota olika föreningars arrangemang p̊a ett tydligt sätt och ge s̊a m̊anga föreningar
som möjligt plats i mottagningsschemat vill FnollK ge Nollan en chans att f̊a kontakt med
föreningar, kommitteer och funktionärer p̊a Chalmers

6 FnollK’21 har som m̊al att utveckla arbetsfördelning och
arbetssätt inom kommittén

Med grund i föreg̊aende års utveckling av det gemensamma och postspecika arbetet vill FnollK
fortsätta utveckla arbetssättet inom kommitten för att underlätta nollK:ns arbetsbelastning och
p̊a s̊a sätt bidra till en roligare mottagning, för b̊ade Nollan och FnollK.

7 FnollK’21 har som m̊al att mottagningen ska vara för
alla

Under mottagningen ska flertalet olika arrangemang utföras. Alla som vill ska vara välkomna att
delta p̊a s̊a mycket de vill. FnollK skall ha en medvetenhet och lyhördhet kring eventuella inslag
som kan p̊averka en upplevelse av uteslutning eller kränkning och motverka dessa.
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Sektionsstyrelsen
Proposition

Justering av FIF:s verksamhet
2021-01-25

Fysikteknologsektionen

Proposition – Justering av FIF:s verksamhet

Bakgrund

P̊a sektionen finns det för närvarande tre olika ekonomiska verksamhets̊ar:

• 1/1 – 31/12 För FARM och FnollK

• 1/7 – 30/6 För övriga kommittéer, Styret och SNF

• 1/4 – 31/3 För FIF.

Att ha flera olika verksamhets̊ar ställer till det onödigt mycket med bokföringen, och Styret anser därför
att det vore smidigt att flytta FIF:s verksamhets̊ar. Mötena i LP4 har redan ett stort antal inval, och
Styret anser det passa bäst att flytta FIF:s inval till LP2, och justera verksamhets̊aret därefter.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under §2.4.2 i reglementet göra följande tillägg:

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

• FIF.

att under §2.4.3 i reglementet stryka följande rad:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 3 utöver de i stadgarna definierade
åliggandena välja:

• Bilnissar



Sektionsstyrelsen
Proposition

Justering av FIF:s verksamhet
2021-01-25

• Blodgrupp

• Fanfareri

• Finform

• FIF

• Kräldjursv̊ardare

• Sektionsnörd

• Spidera

• S̊angförmän

• Bakisclubben (BC)

• Game Boy

• Piff och Puff

• Foton

• Fabiola

• Mastermottagningsansvarig

• Frisörer.

att under §7.5.1 i reglementet göra följande ändring:

FIF har en verksamhet som g̊ar fr̊an 1 april till 31 mars 1 januari till 31 december.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Omskapandet av Gameboy som sektionsförening
2021-01-25

Fysikteknologsektionen

Proposition – Omskapandet av Gameboy som sektionsförening

Bakgrund

För snart tv̊a år sen utökades Gameboy fr̊an tv̊a medlemmar till sex, och har sedan dess visat stort en-
gagemang för sektionens brädspelskultur genom diverse spelkvällar och med nyinköp av s̊aväl brädspel som
brädspelsförvaring. För att ge Gameboy ännu bättre förutsättningar för att sprida sin spelfanatism till gemene
teknolog vill nu sektionsstyrelsen ändra deras status p̊a sektionen fr̊an funktionärspost till sektionsförening.
Denna förändring skulle ge dem en tydligare ekonomisk utg̊angspunkt, möjlighet till representationsplagg och
förhoppningsvis en fortsatt tydlig plats bland sektionens arrangörer.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under §7.2.1 i reglementet göra följande tillägg:

Fysikteknologsektionens sektionsföreningar är:

• Fabiola

• Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF

• Foton

• Game Boy.

att skapa avsnitt 7.7, Game Boy, i reglementet med följande inneh̊all:

7.7.1 Game Boy best̊ar av 0–6 Game Boys. Game Boy har inga förtroendeposter.

7.7.2 Det åligger Game Boy:

att ta hand om de sällskapsspel som finns p̊a Focus.

att främja brädspelsverksamheten p̊a Fysikteknologsektionen.

att under §8.1.1 i reglementet stryka följande:

Fysikteknologsektionens sektionsfunktionärer är:

...

• Game Boy

...



Sektionsstyrelsen
Proposition

Omskapandet av Gameboy som sektionsförening
2021-01-25

att stryka avsnitt 8.15, Game Boy, ur reglementet i sin helhet:

8.15.1 Game Boys syfte är att ta hand om de sällskapsspel som finns p̊a Focus, samt främja brädspelsverksamheten
p̊a Fysikteknologsektionen.

8.15.2 Game Boy best̊ar av 0–6 Game Boys.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Uppstädning av styrdokument
2021-02-04

Fysikteknologsektionen
Proposition – Uppstädning av styrdokument

Bakgrund
Sektionens styrdokument innehåller ett antal otydligheter, felaktigheter och utdaterade punkter. För att göra
dokumenten mer lättförståeliga, mer aktuella och mindre överflödiga föreslår sektionsstyrelsen en rad mindre
förändringar. Varje föreslagen förändring motiveras nedan.

Yrkande
Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under §1.1.1 i stadgan göra följande tillägg:

Fysikteknologsektionen, benämns nedan som sektionen, vid Chalmers studentkår är en ideell förening
bestående av studerande vid utbildningsprogrammen Teknisk fysik eller Teknisk matematik vid Chalmers
tekniska högskola och av studenter vid därtill associerade mastersprogram som betalat sektionsavgift till
densamma.

Ett mindre förtydligande som underlättar strykandet av avsnitt 13.

att under §2.4.1 i stadgan göra följande ändring:

Sektionens förtroendeposter avser poster av sektionsmötet utsedda till förtroendeposter listade i regle-
mentet som förtroendeposter.

Förtydligande.

att under §4.1.2 i stadgan stryka följande:

Uppgifter och ansvar får delegeras enligt följande hierariki:

...

- Sektionsstyrelsen har rätt att delegera uppgifter till nämnder, sektionskommittéer, sektionsföreningar
och sektionsfunktionärer, dock ej studerandearbetsmiljöombud, förutsatt att uppgiften ligger under
deras verksamhetsområde.

Detta är förmodligen en rest från tiden då sektionen hade oberoende studerandearbetsmiljöombud. Sedan dessa avskaffades har
punkten ofta tolkats som att Styret inte kan ålägga SAMO (som är med i Styret) något, men det saknar en klar anledning..



Sektionsstyrelsen
Proposition

Uppstädning av styrdokument
2021-02-04

att under §5.4.2 i stadgan göra följande ändring:

Det åligger sektionsmötet att innan utgången av läsperiod 1

...

• godkänna/underkänna fastslå/avslå de ledamöter till sektionen tillhörande programråd som sektions-
styrelsen föreslagit preliminärt har valt

...
Läsårets första programråd hamnar i regel innan sektionsmötet i LP1, och Styret blir tvunget att göra undantag och tillsätta
programrådsledamöterna i förhand. Med denna förändring och förändringen i §4.3.1 i reglementet rättas detta till.

att under §8.1.2 i stadgan göra följande tillägg:

Studienämnden består av studienämndsordförande, studienämndskassör och medlemmar enligt reglemente
angående studienämnden.

I §8.6.3 åligger det SNF:s kassör att upprätta ett bokslut, men underligt nog behöver kassören inte finnas i nuläget.

att stryka avsnitt 13, Sektionens ekonomi, ur stadgan i sin helhet:

13.1.1 Varje sektionsmedlem ska erlägga beslutad sektionsavgift till Fysikteknologsektionen.

13.1.2 Sektionsavgiften skall vara densamma för alla årskurser.
§13.1.2 är irrelevant då sektionen inte längre beslutar om sektionsavgiften (kåren handhar det), och då den föreslagna förändringen
till §1.1.1 gör det ytterst tydligt att medlemmar behöver betala sektionsavgift är inte §13.1.1 heller relevant.

att under §2.1.2 i reglementet göra följande ändring:

Kallelse till sektionsmöte skall tillsändas sektionsmedlemmar, revisorer, inspektor och kårstyrelsen kår-
ledningen.

Kårstyrelsen är en del av kårledningen, och det finns ingen klar anledning att bjuda in kårstyrelsen men inte kårledningen, speciellt
med tanke på att hela kårledningen har närvarorätt på mötena.

att under §2.2.2 i reglementet göra följande ändring:

Slutgiltig föredragningslista till sektionsmöte skall tillsändas sektionsmedlemmar, revisorer, inspektor samt
kårstyrelsen kårledningen.

Se ovan.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Uppstädning av styrdokument
2021-02-04

att under §4.2.3 i reglementet göra följande tillägg:

Kallelse till styrelsemöte skall senast två dagar innan mötet skickas till ordinarie ledamöter av sektionssty-
relsen, medlem av kommitté och nämnd, revisorer, talmanspresidiet, valberedningen samt övriga berörda
sektionsföreningsmedlemmar och funktionärer.

Valberedningen har närvarorätt på Styretmötena, men har i nuläget inte rätt att få kallelserna till dem.

att under §4.2.4 i reglementet göra följande tillägg:

Protokoll från styrelsemöten anslås via någon av sektionens officiella kommunikationskanaler.
Gör formuleringen mer konsekvent med alla andra punkter om anslag.

att under §4.2.6 i reglementet göra följande tillägg:

Talmannen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Vid frågor som direkt berör sektionsmöten har tal-
mannen även rösträtt. Vid talmannens frånvaro övertar vice talman dennes befogenheter.

Just nu står det inte uttryckligen någonstans att vice talman fyller talmannens roll i Styret om denne inte kan närvara.

att under §4.3.1 i reglementet göra följande ändring:

Det åligger sektionsstyrelsen:

...

att varje år tillsammans med studienämnden utse sektionens representanter i styrelser och kommittéer
inom högskolan. Dock krävs för ledamöterna i Programråden godkännande från sektionsmötet är
ledamöterna i programråden endast att anses preliminärt fastslagna tills dess att sektionsmötet god-
känner dem.

...
Se förklaringen till ändringen till §5.4.2 i stadgan.

att under §4.3.1 i reglementet stryka följande:

Det åligger sektionsstyrelsen:

...

att granska och utse phaddergruppsansvariga under inrådan av FnollK.

...
Detta har inte gjorts på ett antal år, och anses onödigt.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Uppstädning av styrdokument
2021-02-04

att under §4.3.2 i reglementet göra följande ändring:

Det åligger sektionsstyrelsens ordförande:

...

att tillse att sektionsmöten sammankallas.

...
Det åligger talmannen (implicit) att kalla till sektionsmöten, och enligt §5.2.2 i stadgan åligger det sektionsordförande att sköta
kallelsen om talmansposten är vakant. Den här punkten anses överflödig.

att under §4.3.2 i reglementet göra följande ändring:

Det åligger sektionsstyrelsens ordförande:

...

att tillse att det finns representanter från sektionsstyrelsen i F:s eller och TM:s programråd.

...
Självklart ska styrelsen vara representerad i båda.

att under §4.3.6 i reglementet stryka följande:

Det åligger sektionsstyrelsens skyddsombud:

att vara sektionens studerandearbetsmiljöombud enligt punkt 10.6 ”Fysikteknologsektionens Studerande-
arbetsmiljöombud” samt vara Fysikteknologsektionens jämlikhetsansvarige. SAMO har i sitt uppdrag
tystnadsplikt.

...
Punkten finns inte längre.

att under §6.5.3 i reglementet göra följande ändring:

Verksamheten drivs på ideell basis, d.v.s. den ska gå jämnt upp. Dock skall det finnas ett visst utrymme
för ersättning i form av representation. Eventuellt överskott tillfaller sektionen. Vid räkenskapsårets slut
skall tillgångar över 0,659 basbelopp tillfalla sektionen. Visst utrymme för representation får förekomma.

FnollK är den enda kommittén vars överskott inte basbeloppsjusteras. Det finns ingen klar anledning till att FnollK – till skillnad
från de andra kommittéerna – inte ska få behålla en del av överskottet till efterkommande år.

att under §8.14.2 i reglementet stryka följande: Balnågonting har 0-5 medlemmar samt en representant vardera
från FnollK, F6 och Djungelpatrullen.

Det har inte funnits några faktiska representanter på några år, och BalNgt brukar inte ha problem med att hitta puffar. Punkten
efterlevs inte och är överflödig.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Uppstädning av styrdokument
2021-02-04

att under §9.1.1 i reglementet stryka följande:

Fysikteknologsektionens intresseföreningar är:

...

• Fysikteknologsektionens Japanförening, 物理学部日本文化会

...
Japanföreningen har inte varit aktiv på flera år.

att stryka avsnitt 9.3, Fysikteknologsektionens Japanförening,物理学部日本文化会, ur reglementet i sin helhet:

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

Se ovan.

att under §10.2.3 i reglementet göra följande tillägg: Vid konflikt med Fysikteknologsektionens övriga styrdo-
kument, undantaget stadgan, har reglementet företräde.

Reglementet står förstås inte över stadgan.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Miljö- och h̊allbarhets̊atgärder
2021-02-22

Fysikteknologsektionen

Proposition – Miljö- och h̊allbarhets̊atgärder

Bakgrund

För ett år sedan antog sektionen en miljö- och h̊allbarhetspolicy med m̊al att minska sektionens klimatp̊averkan
och öka h̊allbarheten. Policyn innehöll en vision och ett antal m̊al för sektionens väg mot lägre klimatp̊averkan,
och Styret vill nu besluta om ett antal åtgärder för att göra m̊alen till mer av en verklighet.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att besluta att det för arrangemang i sektionens regi gäller att

• Eng̊angsplastartiklar för mat och dryck ej f̊ar köpas in för sektionens pengar om det finns likvärdigt
plastfritt alternativ

• Köttprodukter som serveras ska vara av svenskt ursprung

• Vegetarisk kost ska vara ett alternativ p̊a arrangemang där mat serveras. Om b̊ade kött och vege-
tarisk kost finns som alternativ ska biljettpriset vara 10 kr lägre för vegetarisk kost. Prisskillnaden
subventioneras för arrangörerna av sektionen,

samt att

• Utsläppen fr̊an de fordon sektionen äger ska klimatkompenseras.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Budgetändring för köksrenovering och riktade satsningar
2021-02-21

Fysikteknologsektionen

Proposition – Budgetändring för köksrenovering och riktade satsningar

Bakgrund

Köket p̊a Focus har länge varit nedg̊anget och i behov av renovering. Renoveringsprojektet har nu p̊abörjats,
och kommer först̊as behöva betalas för. Högskolan har erbjudit sig att betala en del av kostnaden, och föresl̊ar
att resterande kostnad – cirka 250 000 kr – dras av fr̊an årets programbidrag. D̊a m̊anga vanliga utgifter för
sektionen har uteblivit p̊a grund av pandemin vore ett s̊adant avdrag inget ekonomiskt problem.

Vidare har sektionen f̊att pengar fr̊an v̊ara program under hösten för riktade satsningar i form av bland annat
flipper och brädspel. Dessa inkomster och utgifter finns dock inte med i budgeten, vilket Styret vill rätta till.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att minska intäktsposterna ”Program, F” och ”Program, TM” med 181 000 kr respektive 69 000 kr i sektions-
budgeten för verksamhets̊aret 20/21.

att lägga till intäktsposterna ”Riktade satsningar F” och ”Riktade satsningar TM” p̊a 67 000 kr respektive
50 000 kr i sektionsbudgeten för verksamhets̊aret 20/21.

att lägga till eller höja följande utgifter i sektionsbudgeten för verksamhets̊aret 20/21 med följande belopp:

• Nytt flipper: 57 000 kr (Under Focumateriet)

• Arkadspel: 10 000 kr (Under Focumateriet)

• Materialinköp: 10 000 kr (Under FIF)

• F-Spexet (riktad satsning fr̊an TM): 20 000 kr

• Upprustning av Focus: 20 000 kr.

De föreslagna ändringar finns i ett bifogat budgetförslag.



Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊aret 20/21

Fysikteknologsektionen vid Chalmers Studentk̊ar

Budget
Fysikteknologsektionen 20/21

INTÄKTER 20/21 19/20 UTGIFTER 20/21 19/20
Program, F 84 000 265 000 FnollK 208 040 180 000
Program, TM 31 000 100 000 SNF 48 500 58 000
Sektionsavgift 81 000 82 000 Focumateriet 97 400 1 300
FARM 121 360 120 000 F6 315 050 1 700
F6 293 900 0 DP 165 800 0
DP 141 300 16 724 FARM 40 590,83 0
FnollK 26 400 0 Valberedning 5 030 4 610
Focumateriet 25 750 0 Utbildning 2 850 2 100
SNF 2 260 0 Sektionsmöten 8 400 10 800
Sektionsbil 22 000 30 000 Möteskostnader 4 600 4 600
Uthyrning Focus 13 000 13 000 Sektionens vecka 24 000 31 000
Sektionsaccessoarer 22 000 22 000 Styret 17 100 16 510
Riktade satsningar F 67 000 0 Sammanh̊allning sektaktiva 22 400 20 000
Riktade satsningar TM 50 000 0 Sektionsbil 75 300 76 700
Övriga intäkter 10 000 8 000 FIF 40 100 30 100
TOTALT: 990 970 656 724 Finform 20 350 17 650

Foton 3 940 0
Fabiola 9 000 0
Hofflor 5 200 5 200
Ärtsoppa 11 200 11 200
Julmiddag 20 000 18 000
IT 1 650 3 600
Tidning 996 949
Avskrivning sektionsbilen 0 29 500
Avskrivning uteplatsen 15 000 15 000
Upprustning av Focus 50 000 32 000
Finansiella avgifter 13 229 8 850
Sektionspott 22 200 21 600
Funktionärer och föreningar 0 12 830
SaFT 6 000 6 000
Sektionsaccessoarer 30 000 37 050
Äskning Sektionskamera 0 13 200
Äskning Sektionsflugor 0 21 088
Äskning partytält 7 450 0
Tejpinventarier 10 000 0
F-spexet (riktad satsning fr̊an TM) 20 000 0

RESULTAT -213 405,83 -34 413 TOTALT: 1 321 375,83 691 137



Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊aret 20/21

Fysikteknologsektionen vid Chalmers Studentk̊ar

Förtydligande av budgetposter

STYRET 20/21 19/20 SNF 20/21 19/20
Administration 3 500 1 000 Cocktailparty 15 000 30 000
Teambuilding styret 3 600 3 600 Utvärderingsluncher F/TM 3 500 3 500
Teambuilding kärnstyret 900 900 Teambuilding 2 700 3 000
Kärnstyret - aspning och överlämning 3 600 3 600 Aspning 4 000 4 000
Representation 3 000 3 300 Representation 5 000 6 400
Upprustning styretrummet 0 510 VBL 3 000 3 000
Mottagning 2 500 3 600 SNFika 2 000 2 000
TOTALT: 17 100 16 510 Kursutvärderingsfrämjande medel 3 500 2 500

Mottagning 5 800 1 600
SNFöreläsning, PA-edition 3 000 0
Övriga utgifter 1 000 1 000
TOTALT: 48 500 58 000

FINFORM 20/21 19/20 FIF 20/21 19/20
Tidning lp 1, mottagningsnummer 2 700 0 Representation 1 800 2 000
Tidning lp 1 2 700 2 700 Bokningar av pass 18 900 17 600
Tidning lp 2 2 700 2 700 Materialinköp 11 800 1 500
Tidning lp 3 2 700 2 700 Motionshallen 1 500 1 500
Tidning lp 4 2 700 2 700 H̊alla i CM 1 700 0
Tidningssläpp 2 250 2 250 Deltagande CM 1 300 2 000
Aspning / Teambuilding 1 500 1 500 Subvention Göteborgsvarv 0 3 000
Representation 1 800 1 800 Aspning 900 750
Reportage 500 500 Överlämning 900 900
Övriga utgifter 800 800 Teambuilding 900 750

Övriga utgifter 400 100
TOTALT: 20 350 17 650 TOTALT: 40 100 30 100

FOTON 20/21 19/20 FABIOLA 20/21 19/20
Material mm. 1 000 0 Brudar och bärs 3 000 0
Teambuilding 300 0 Inspoföreläsningar 400 0
Överlämning 600 0 Pluggkvällar 1 200 0
Representation 1 290 0 Menssk̊ap 400 0
Aspning 750 0 Bastu 1 800 0

Representation 600 0
Aspning 1 000 0
Teambuilding 300 0
Överlämning 300 0

TOTALT: 3 940 0 TOTALT: 9 000 0

FOCUMATERIET 20/21 19/20
Representation 0 800
Aspbudget 0 500
Bidrag 1 300 0
Flipperdelar 2 500 0
Automatdelar 1 000 0
Nytt flipper 57 000 0
Arkadspel 10 000 0
Övriga utgifter 25 600 0
TOTALT: 97 400 1 300



Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊aret 20/21

Fysikteknologsektionen vid Chalmers Studentk̊ar

Förklaring av budget

Denna text förklarar styrelsens tankar bakom den preliminära budgeten och skillnader mot förra året.

Utgifter och inkomster

En stor skillnad fr̊an föreg̊aende år är att budgeten i år innefattar alla kommittéers, sektionsorgans och nämnders
totala inkomster och utgifter. Detta har inneburit flera stora förändringar p̊a utgift- och inkomstposter i bud-
geten, framför allt för kommittéerna.

Skillnader mot förra året

Intäkter sektionsbil

Denna post har under året som g̊att inte genererat lika mycket pengar som förväntat och sänks därför.

IT

Under det g̊angna året ansöktes om utgivningsbevis. Detta behöver endast göras var tionde år varför posten nu
kan sänkas.

Sammanh̊allning sektionsaktiva

Posten sänktes rejält förra året, men har i år återigen utnyttjats i större grad och höjs därmed.

Funktionärer och föreningar

Inneh̊allet i denna post har flyttats till diverse andra poster, bland annat Foton och Fabiola.

Sektionsaccessoarer

Under året har förr̊aden av m̊anga sektionsaccessoarer uppdaterats men sektionsstyrelsen planerar att utvigda
utbudet samt köpa in hoodies i storlekar som nu saknas. Därför är budgetposten fortsatt hög.

Avskrivning sektionsbilen

Avskrivningen av sektionsbilen blir färdig under 19/20 och kan därför tas bort inför nästkommande år.

Finform

Under året gjordes inget mottagningsnummer. Detta planeras dock att göras nästkommande år, varför posten
återinförs.



Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊aret 20/21

Fysikteknologsektionen vid Chalmers Studentk̊ar

Sektionens vecka

I och med den r̊adande situationen s̊a har sektionen f̊att större utgifter än beräknat. Styrelsen har därför valt
att skära ned kostnaderna för sektionens middag med 10 kkr. Nedskärningen bli möjlig tack vare ett byte av
cateringbolag.

SNF

P̊a grund av Covid-19 s̊a kommer cocktailpartyna i LP1 och LP2 inte kunna h̊allas som normalt. SNF har
istället arrangerat ett musikquiz under mottagningen och planerar för en extra storslagen SNFöreläsning i LP2.

Fabiola och Foton

Foton och Fabiola blev under föreg̊aende verksamhets̊ar sektionsföreningar och har därför f̊att egna budgetposter
inför detta verksamhets̊ar.

Styret

Under föreg̊aende verksamhets̊ar blev kostnaderna för administration högre än förväntat och posten höjs därför.
P̊a grund av Covid-19 sänktes ock̊as Styrets mottagningsbudget. Utöver detta har styrets budget för administ-
ration höjts d̊a det förra året gick åt mer pengar än förväntat, samt att styret nu köper in eget skrivarpapper.

Ändringar vid sektionsmötet 2020-02-25

Programmen F och TM gjorde under hösten 2020 en ekonomisk riktad satsning mot programmet. Det innebar
att F gav sektionen totalt 67 000 kr för inköp av ett nytt flipperspel och för inköp av nya brädspel till Focus
och att TM gav sektionen 50 000 kr där 20 000 kr avtalades till F-Spexet. Resterande 30 000 kr skulle g̊a till
ett arkadspel till Focus, ny ljudanläggning till Focus, kurslitteratur till Focus samt nya materialinköp till FiF.
Budgeten har därför justerats efter dessa satsningar. Fördelningen av de riktade satsningarna är som följer:

• Nytt flipperspel: 57 000 kr (FOC)

• Arkadspel till Focus: 10 000 kr (FOC)

• F-Spexet: 20 000 kr (ny budgetpost)

• Materialinköp FiF: 10 000 kr (FiF)

• Brädspel till Focus: 10 000 kr (Upprustning Focus)

• Ljudanläggning och kurslitteratur till Focus: 10 000 kr (Upprustning Focus)

Under v̊arterminen 2021 beslutades om att Focus kök ska renoveras. Högskolan beslutade för att sponsra
hälften av projektet och sektionen skulle d̊a behöva st̊a för 250 000 kr. Sektionens del av betalningen skulle dras
direkt fr̊an programbidragen och budgeten justerades därför efter detta.



Motion om tilltal av talmanspresidiet
Felix Augustsson, Emelie Sjögren

2021-02-09

Motion om
tilltal av talmanspresidiet

Felix Augustsson, Emelie Sjögren

Bakgrund

I reglementet st̊ar det idag under 2.5.6 att Talmanspresidiet ska tilltalas Herr/Fru talman/vicetalman/
/sekreterare under sektionsmöten. Punkten är givetvis skriven för att vara rolig, men motionärerna anser
det likas̊a olyckligt att könsnormativt spr̊ak används i sektionens styrdokument. Dessutom är inte for-
muleringen i linje med Chalmers Studentk̊ars Riktlinjer för inkluderande och tillgänglig kommunikation.
Motionärerna föresl̊ar därför att punkten stryks, och att talmanspresidiet i framtiden tilltalas s̊a som
talmanspresidiet behagar.

Yrkande

att stryka 2.5.6 i reglementet.
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Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Motionssvar
Tilltal av talmanspresidiet

2020-12-03

Fysikteknologsektionen
Motionssvar – Tilltal av talmanspresidiet

Bakgrund
Styrelsen håller med motionärerna i både åsikt och argument, och anser inte att punkten fyller något syfte i
reglementet oavsett.

Yrkande
Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen i sin helhet.



Motion om Sektionsfärg Mijo Thoresson

Motion om
Sektionsfärg

Mijo Thoresson

Bakgrund

Jag har först̊att att vi inte kan se ultraviolett färg d̊a UV-ljus ligger utanför det synliga spektrumet.
Fr̊agan är d̊a om v̊ar svarta sektionsfärg i själva verket är ultraviolett. För säkerhets skull anser jag att
vi bör byta till ultraviolett som officiell sektionsfärg. jag hittar för övrigt inte i stadgan om sektionsfärg,
och tycker att detta bör lägga till.

Yrkande

att Jag yrkar p̊a att följande avsnitt läggs till i stadgan: 18 Sektionsfärg 18.1 Definition 18.1.1 Sektionens
färg är ultraviolett. 18.1.2 Sektionens medlemmar tycker att ultraviolett är fint.

1
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Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Motionssvar
Motion om sektionsfärg

2021-02-21

Fysikteknologsektionen
Motionssvar – Motion om sektionsfärg

Bakgrund
Vore vår sektionsfärg ultraviolett skulle våra kommittéers overaller – som förstås bär sektionens färg – ha en
märkbar effekt på ljuset i rum med UV-ljus och exempelvis tonic, som är känt för att lysa under UV-belysning.
Utförliga experiment i frågan har genomförts av vetenskapligt hängivna, overallbeklädda kommittémedlemmar
som frivilligt har befunnit sig i timmar under UV-belysning med tonic i hand, utan att någon ultraviolett färgning
har kunnat påvisas. Vidare undersökning välkomnas i frågan – kanske som en hemmasnickrad extrauppgift
till optiklabben i Experimentell Fysik 2 (TIF091/TIF096) – men tills dess att några experimentella bevis för
hypotesen framkommer anser styrelsen att sektionens färg klart och tydligt är svart, inte ultraviolett.

Vad gäller att inkludera sektionsfärgen i stadgan (ett dokument som redan är långt) ser Styret inget behov av
detta.

Yrkande
Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avslå motionen i sin helhet.



Motion om vice i FIF

Adam Johansson, Samuel Winqvist, Eric Le,
Amandus Reimer, Ludvig Rodung, Lovisa
Åkesson, David Reinsfelt, Gustav Birath Blom,
Hannes Johansson

Motion om
vice i FIF

Adam Johansson, Samuel Winqvist, Eric Le, Amandus Reimer, Ludvig
Rodung, Lovisa Åkesson, David Reinsfelt, Gustav Birath Blom, Hannes

Johansson

Bakgrund

Med bakgrund av förändringen av FIF till sektionsförening och p̊a grund utav en högre ambitionsniv̊a
av nuvarande FIF har uppgiften för ordförande förändrats. Ordföranderollen har blivit tydligare mot
att driva den stora övergripande riktningen för föreningens intresse och tappat en del av inriktningen
mot utveckling av gruppdynamiken. Detta är n̊agot som nuvarande ordförande insett vikten av att
utveckla för att FIF ska bli en bättre sektionsförening och utveckla sin verksamhet. Med anledning
av detta har nuvarande FIF under året diskuterat om att lägga till en inofficiell vice ordförande till
gruppen. Under valberedningprocessen och diskussionerna efter densamma uppkom denna tanken igen
och vi kom fram till att nyttan av denna motionen är stor för sektionsföreningens fortsatta utveckling. I
nuvarande organisation har ordförande tillsammans med kassören varit dem enda med officiellt ansvar.
Vi ser nyttan av att öka dessa tv̊a med ytterligare en roll som kan agera mer mot gruppens bästa och
vara mer behjälplig mot varje ledarmot i dennes uppgift vid behov. En vice ordförande blir b̊ade en
avlastning s̊a att ordförande kan se än mer l̊angsiktigt, men ocks̊a en person som kan se mer detaljer. Det
har blivit extra tydligt detta år d̊a FIF:s åtaganden och närvaro i sektionen har ökat, att det är givande
för ordförande att ha en som kan bist̊a med inblick och feedback i olika projekt och idéer som ordförande
har. Dessutom en som kan bidra med utvecklingen av FIF, b̊ade för de enskilda ledamöterna och som
helhet. FIF anser att just detta är extra viktigt, ty det är en av anledningen till det ökade intresset för
FIF. Eftersom vice kommer ha en viktig roll i framtida FIF anses det viktigt att den valbereds.

Yrkande

att under avsnitt 1 i FIF:s arbetsordning genomföra följande ändring:

• Fysiks Idrottsförening har funktionärsstatus sektionsföreningsstatus p̊a sektionen

• Fysiks Idrottsförenings syfte är att främja idrottandet p̊a sektionen genom att anordna
idrottsaktiviteter och andra evenemang p̊a sektionen

Fysiks Idrottsförening best̊ar av ordförande, vice ordförande och kassör, samt max 7 6 övriga
medlemmar
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Motion om vice i FIF

Adam Johansson, Samuel Winqvist, Eric Le,
Amandus Reimer, Ludvig Rodung, Lovisa
Åkesson, David Reinsfelt, Gustav Birath Blom,
Hannes Johansson

att skapa 3.2 i FIF:s arbetsordningen med följande inneh̊all:

Det åligger Fysiks Idrottsförenings vice ordförande:

att vid ordförandens fr̊anvaro överta dennes åligganden.

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

att under §7.5.1 i reglementet genomföra följande ändring:

FIF best̊ar av följande poster:

• Ordförande.

• Vice ordförande.

• Kassör.

• 0-7 0-6 ledamöter.

Där ordförande, vice ordförande och kassör är förtroendeposter.

att skapa §7.5.6 i reglementet med följande inneh̊all:

Det åligger FIF:s vice ordförande:

att vid ordförandens fr̊anvaro överta dennes åligganden

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

Motionssvar
Motion om vice i FIF

2021-02-21

Fysikteknologsektionen
Motionssvar – Motion om vice i FIF

Bakgrund
Styret tycker att motionärerna har goda argument för sin sak och ser gärna att FIF utvecklas för att på ett
ännu bättre sätt kunna erbjuda fysisk aktivitet till sektionens medlemmar.

Yrkande
Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att godkänna motionen i sin helhet.


	Föredragningslista
	Bilagor
	Beslut att fastställa
	Verksamhetsberättelse FARM 2020
	Revisionsberättelse FARM 2020
	Verksamhetsberättelse FnollK 2020
	Revisionsberättelse FnollK 2020
	Verksamhetsplan FARM 2021
	Verksamhetsplan FnollK 2021
	Proposition om Justering av FIF:s verksamhet
	Proposition om Omskapandet av Game Boy som sektionsförening
	Proposition om Uppstädning av styrdokument
	Proposition om Miljö- och hållbarhetsåtgärder
	Proposition om Budgetändring för köksrenovering och riktade satsningar
	Motion om Tilltal av talmanspresidiet
	Motionssvar till Tilltal av talmanspresidiet
	Motion om Sektionsfärg
	Motionssvar till Sektionsfärg
	Motion om Vice i FIF
	Motionssvar till Vice i FIF


