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Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Beslut att fastställa
LP4 20/21

Fyllnadsval
• 2021-03-25

Fyllnadsvalde Åke Andersson till Spidera.

• 2021-03-04
Fyllnadsvalde Willem de Wilde till Piff och Puff.

Fyllnadsvalde Pontus Gustafsson till Spidera.

Fyllnadsvalde Mijo Thoresson till Game Boy.

Fyllnadsvalde Isac Borghed, Maja Rhodin och Vilgot Jansson till Bakisclubben.

Fyllnadsvalde Karin Hult till Blodgruppen.
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Verksamhetsberättelse
Fysikteknologsektionens idrottsförening 2020/2021

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Verksamhetsberättelse
Fysikteknologsektionens idrottsförening

2020/2021
Medlemmar

Ordförande Adam Johansson
Kassör Samuel Winqvist

Ledamot Lovisa Åkesson
Ledamot David Reinsfelt
Ledamot Eric Le
Ledamot Amandus Reimer
Ledamot Hannes Johansson
Ledamot Ludvig Rodung
Ledamot Gustav Birath Blom

1 Ordinarie åliggande
Under det gångna verksamhetsåret har FIF antagit och utfört sina åligganden enligt reglemente.

FIF har främjat idrottskulturen på sektionen genom att arrangera regelbundna träningar. Detta gjordes i början
av verksamhetsåret på plats i kårhallen. När coronapandemin tog fart påbörjade vi ett arbete med att fortsatt
kunna erbjuda fysikteknologer träningsmöjligheter på distans. Detta mynnade ut i olika former av online-
träningar och andra former av utmaningar. I samband med mottagningen och ett par veckor därefter var det
återigen möjligt att kunna genomföra arrangemang på campus. Vi uppfattade att intresset för FIF var starkt
under denna perioden och nollan visade intresse för FIFs verksamhet. Därför blev konsekvenserna av ytterligare
en period av distansarrangemang extra bittert. Men återigen visade gruppen snabbt att vi kunde lösa problemet
och erbjuda olika former av distansarrangemang.

Vi har på olika sätt uppfyllt vårt åliggande att skapa bra relationer med övriga idrottföreningar. Bl.a. genom
olika lagfester samt vårt nära samarbete med ifK (kemisektionens idrottskommitté) och kfIk (KfKb-sektionens
idrottsförening) kring vårt gemensamma utrymme i kemihuset. Ytterligare kommunikation med andra idrotts-
föreningar och Chalmers idrottsförening (CIS) har skett genom återkommande möten inom CHESS där vi bl.a.
framgångsrikt kämpat för att behålla vår fördelaktiga tid i kårhallen.

Trots att det inte varit några vanliga Chalmersmästerskap (CM) under vårt verksamhetsår deltog sektionen
(och dess medlemmar) på ett digitalt-CM arrangerat av CIS. Detta genom att registrera sin träning på Strava
för att sedan sammanräknas och tävla individuellt på sektionen men också gemenssamt mot resten av Chalmers.

Trots distansstudier har intresset för att låna FIFs idrottsmaterial varit stor. Vi fick ett bidrag av Julie (pro-
gramansvarig på TM) på 10000kr för att bredda och uppgradera vårt idrottsmateriel.

I övrigt har åliggandena följts genom att hålla i en aspning och deltagande i valberedningsprocessen.

2 Arrangemang
Typen av arrangemang som FIF arrangerar speglar så klart dom sittandes intressen. Vi har dock försökt att
bredda arrangemangen. I kårhallen har vi haft bl.a. innebandy och volleyboll. Som söndagsarr hann vi med
badminton, bowling och fotboll. Under mottagningen hade vi Multisport och grillsmys i Slottskogen. Efter
mottagningen arrangerade vi FIF-joggen samt olika distansarrangemang i form av dans och styrketräning.
Ytterligare ett exempel på vårt försök att bredda arrangemang visade sig när vi höll en turnering i online-
spelet Rocket League. Framåt julen började CM i virtuell träning arrangerat av CIS och vi genomförde en egen
julkalender på instagram. Till verksamhetsårets höjdpunkt kan vi inte annat än utse Julies fullkomliga succé i
form av ett dans arrangemang.

1



Sektionsstyrelsen
Verksamhetsplan

Fysikteknologsektionen, Chalmers Tekniska Högskola

Fysikteknologsektionen
Förslag på preliminär verksamhetsplan för

sektionsstyrelsen 2021/2022

Sektionsstyrelsen ska under verksamhetsåret
2021/2022 verka för följande mål:

Siffror inom parentes anger vilket mål i Mål- och visionsdokumentet som verksamhetsplanspunkten
jobbar mot.

• Fortsätta arbetet med det psykosociala läget
Under flera år har sektionsstyrelsen arbetat med den psykosociala situationen på sektionen, med
fokus på att F och TM-studenter upplevt sig stressade. Fortsatt arbete är nödvändigt då F och
TM fortfarande har mycket dåliga resultat i t.ex studentbarometern när det gäller psykosocial
hälsa. Sektionsstyrelsen ska fortsätta detta arbete det kommande verksamhetsåret genom att
ta fram en handlingsplan tillsammans med nya programledningen, och implementera den med
utbildningsområdet. (5, 9)

• Utvärdera implementerandet av sektionsföreningar
Under året 19/20 har en ny klass av sektionsaktiva införts i formen av sektionsföreningar. Då
detta är en relativt stor förändring bör den utvärderas och eventuellt utvecklas. (8, 11)

• Underlätta användandet av det nya köket
Ett nytt Focuskök beräknas vara på plats till det nya läsåret. För att säkerställa att köket
och dess utrustning tillvaratas på bästa sätt och görs så tillgängligt som möjligt för sektionens
kommittéer, föreningar och medlemmar avser sektionsstyrelsen att implementera rutiner för
detta ändamål.

• Utveckling av intern kommunikation
Under det kommande verksamhetsåret skall sektionsstyrelsen arbeta med att förbättra kommu-
nikationen mellan kommittéerna på sektionen samt kommunikationen mellan sektionsstyrelsen
och kommittéerna. (7)

• Utveckling av kommunikation till sektionsmedlemmar
Under det kommande året vill sektionsstyrelsen se över sektionens kommunikation till sina med-
lemmar. Styrelsen vill bland annat verka för en mer konsekvent användning av Ftek och se över
ett potentiellt nyhetsbrev.

• Utvärdera förra årets miljö- och hållbarhetsbeslut
Under det föregående året antog sektionsmötet en proposition angående åtgärder för att minska
sektionens klimatpåverkan. Under det kommande året vill sektionsstyrelsen utvärdera åtgärder-
nas implementation.

• Utbildningar för nya sektionsaktiva
I dagsläget får tillträdande sektionsaktiva majoriteten av sin information från överlämningar
från sina föregångare. Dessa överlämningar varierar dock ofta i kvalitet, och innehåller inte all-
tid all nödvändig information. För att underlätta för nya sektionsaktiva och minska missförstånd
vill sektionsstyrelsen implementera rutiner för nya sektionsaktiva i form av gemensamma utbild-
ningar som exempelvis förklarar sektionens struktur i termet av beslut och styrdokument samt
praktiska frågor.

• Utveckla sektionens ekonomi
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Sektionsstyrelsen
Verksamhetsplan

Fysikteknologsektionen, Chalmers Tekniska Högskola

Studentkåren har som mål att skapa ett gemensamt – men frivilligt – ramverk för sektionernas
ekonomier för att bättre kunna hjälpa till vid eventuella frågor. Sektionsstyrelsen vill verka för att
anpassa sektionens ekonomi efter detta ramverk. Utöver denna förändring vill sektionsstyrelsen se
över interna betalningar, bland annat för kommittéer och föreningars hyrningar av sektionsbilen.

• Jämlikhet
Sektionsstyrelsen vill under det kommande verksamhetsåret arbeta för att öka jämlikheten på
sektionen mellan exempelvis kön, mellan de olika programmen och mellan svensktalande och
ickesvensktalande studenter. Detta ämnas göras bland annat genom att utvärdera och vidareut-
veckla den nystartade jämlikhetsföreningen JämF. (5, 7, 9, 11)

• Dokumentera positiva följder av distansstudier och -arrangemang
Med mer än ett år av pandemi och distansstudier och -arrangemang i ryggen vill sektionsstyrelsen
se till att positiva följder av distansen dokumenteras så att sektionen kan dra lärdomar inför
framtiden.

• Verka för förbättring av studielokaler
Under det kommande verksamhetsåret vill sektionsstyrelsen föra dialog med högskolan för att
verka för en förbättring av de lokaler där sektionens studenter vistas, såsom föreläsningssalar,
räkneövningssalar och datorsalar.

2



Sektionsstyrelsen
Preliminär budget för verksamhets̊aret 21/22

Fysikteknologsektionen vid Chalmers Studentk̊ar

Preliminär budget
Fysikteknologsektionen 21/22

INTÄKTER 21/22 20/21 UTGIFTER 21/22 20/21
Program, F 265 000 84 000 FnollK 245 000 208 040
Program, TM 100 000 31 000 SNF 55 700 48 500
Sektionsavgift 81 000 81 000 Focumateriet 23 000 97 400
FARM 121 360 121 360 F6 322 550 315 050
F6 315 900 293 900 DP 248 700 165 800
DP 274 200 141 300 FARM 104 600 40 590,83
FnollK 45 000 26 400 Valberedning 5 030 5 030
Focumateriet 24 000 25 750 Utbildning 2 850 2 850
SNF 2 260 2 260 Sektionsmöten 10 500 10 800
Sektionsbil 22 000 22 000 Möteskostnader 4 600 4 600
Uthyrning Focus 13 000 13 000 Sektionens vecka 38 000 31 000
Sektionsaccessoarer 22 000 22 000 Styret 25 100 17 100
Riktade satsningar F 0 67 000 Sammanh̊allning sektaktiva 22 400 22 400
Riktade satsningar TM 0 50 000 Sektionsbil 76 300 75 300
Sektionens vecka 4 000 0 FIF 30 100 40 100
SaFT 10 000 0 Finform 19 900 20 350
Övriga intäkter 10 000 10 000 Foton 3 940 3 940
TOTALT: 1 379 020 1 004 970 Fabiola 9 300 9 000

Gameboy 5 650 0
Hofflor 5 200 5 200
Ärtsoppa 11 200 11 200
Julmiddag 20 000 20 000
IT 1 650 1 650
Tidning 996 996
Avskrivning uteplatsen 15 000 15 000
Upprustning av Focus 33 500 30 000
Finansiella avgifter 13 229 13 229
Sektionspott 22 200 22 200
SaFT 16 000 16 000
Sektionsaccessoarer 20 000 30 000
Äskning partytält 0 7 450
Tejpinventarier 0 10 000
Ny flagga 3 000 0

RESULTAT -38 675 -310 405,83 TOTALT: 1 417 695 1 205 371,83
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Förtydligande av budgetposter

STYRET 21/22 20/21 SNF 21/22 20/21
Kontorsmaterial 3 500 3 500 Cocktailparty 30 000 15 000
Teambuilding styret 3 600 3 600 Utvärderingsluncher F/TM 3 500 3 500
Teambuilding kärnstyret 900 900 Teambuilding 2 700 2 700
Kärnstyret - aspning och överlämning 3 600 3 600 Aspning 4 000 4 000
Representation 3 000 3 000 Representation 5 000 5 000
Mottagning 2 500 3 600 VBL 3 000 3 000
Riktad satsning F-spexet 0 20 000 SNFika 2 000 2 000
Riktad satsning brädspel 0 10 000 Kursutvärderingsfrämjande medel 3 500 3 500
Subventionering vegetarisk mat 8 000 0 Mottagning 1 000 5 800
TOTALT: 25 100 17 100 SNFöreläsning 0 3 000

Övriga utgifter 1 000 1 000
TOTALT: 55 700 48 500

FINFORM 21/22 20/21 FIF 21/22 20/21
Tidning LP1, mottagningsnummer 2 700 2 700 Representation 1 800 1 800
Tidning LP1 2 700 2 700 Bokningar av pass 18 900 18 900
Tidning LP2 2 700 2 700 Materialinköp 1 800 1 800
Tidning LP3 2 700 2 700 Motionshallen 1 500 1 500
Tidning LP4 2 700 2 700 H̊alla i CM 1 700 1 700
Tidningssläpp 2 250 2 250 Deltagande CM 1 300 1 300
Aspning / Teambuilding 1 500 1 500 Subvention Göteborgsvarv 0 0
Representation 1 350 1 800 Aspning 900 900
Reportage 500 500 Överlämning 900 900
Övriga utgifter 800 800 Teambuilding 900 900

Övriga utgifter 400 400
TOTALT: 19 900 20 350 TOTALT: 30 100 30 100

FOTON 21/22 20/21 FABIOLA 21/22 20/21
Material mm. 1 000 1 000 Brudar och bärs 3 000 3 000
Teambuilding 300 300 Inspoföreläsningar 400 400
Överlämning 600 600 Pluggkvällar 1 200 1 200
Representation 1 290 1 290 Menssk̊ap 400 400
Aspning 750 750 Bastu 1 800 1 800

Representation 900 600
Aspning 1 000 1 000
Teambuilding 300 300
Överlämning 300 300

TOTALT: 3 940 3 940 TOTALT: 9 300 9 000

GAME BOY 21/22 20/21
Brädspelskvällar 2 400 0
Aspning 750 0
Representation 900 0
Teambuilding 300 0
Överlämning 300 0
Material mm. 1 000 0
TOTALT: 5 650 0
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Fysikteknologsektionen vid Chalmers Studentk̊ar

Förklaring av budget

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

Utgifter och inkomster

Liksom förra verksamhets̊aret s̊a är budgeten lagd s̊a att den inkluderar sektionens totala utgifter och intäkter. Detta är
för att tydliga redovisa sektionens ekonomi.

Sektionens ekonomi och Covid-19

Under föreg̊aende verksamhets̊ar p̊averkades b̊ade sektionens intäkter och utgifter stort av den p̊ag̊aende pandemin. Den
preliminära budgeten är lagd i hoppet om att nästa verksamhets̊ar ska kunna närma sig ett normalläge och har därför
vissa skillnader mot den reviderade budgeten för 20/21.

Skillnader mot förra året

Programbidrag och Focusköket

Under den andra delen av 20/21 fattade sektionsmötet ett beslut om att använda delar av programbidraget för att
renovera Focusköket. Inför 21/22 ska programbidragen återg̊a till tidigare summor.

Riktade satsningar

D̊a de riktade satsningarna var en eng̊angsföretelse under 20/21 stryks budgetposterna till 21/22.

FnollK

Bidraget som styret ger till FnollK har inför mottagningen 21 höjts fr̊an 180 kkr till 200 kkr. Detta framför allt p̊a att
FnollK räknar med högre utgifter i år och att styret fortsatt behöver lägga en minusbudget.

FOC

Posterna för flipperdelar och automatdelar har flyttats fr̊an FOC till posten ”Upprustning Focus”. Summorna är dock
fortsatt de samma och budgeten för inventarier, reperationer och övriga inköp till Focus är fortsatt 30 kkr.

Funktionärer och föreningar

Inneh̊allet i denna post har flyttats till diverse andra poster, bland annat Foton och Fabiola och posten har därför strukits
helt inför 21/22.

Sektionsaccessoarer

Det fanns planer p̊a att köpa in en hel del sektionsaccessoarer under 20/21 men d̊a detta inte hanns med i s̊a stor
utsträckning som styret tänkt sig s̊a st̊ar en stor del av posten kvar inför 21/22.
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Avskrivning sektionsbilen

Avskrivningen av sektionsbilen blev färdig under 19/20 och har därför strukits helt ur budgeten.

Sektionens vecka

Sektionens middag f̊ar tillbaka de 10 kkr som posten minskades med inför 20/21. Detta d̊a sektionsstyrelsen hoppas p̊a
att middagen ska kunna genomföras som normalt under 21/22.

SNF

Budgeten för cocktailpartyn har höjts till normalniv̊aer i hopp om att de ska kunna genomföras som vanligt under 21/22.

Game Boy

Game Boy blev under 20/21 sektionsförening och har därför f̊att en egen budgetpost inför 21/22.

Ny flagga

Under sektionsmötet 2019-10-09 valde sektionsmötet att en ny flagga skulle införskaffas. Detta har sedan dess inte blivit
gjort och styret har därför lagt en budgetpost med syftet att sagda flagga ska köpas in under början av 21/22.

Subventionering av vegetarisk mat

Under sektionsmötet 2021-02-25 fattades det ett beslut om att vegetariska alternativ p̊a sektionens arrangemang ska vara
10 kr billigare än köttalternativen. För att förhindra en extra kostnad för kommittéerna beslutades det att styret skulle
subventionera denna kostnad och därför budgeterar styret 8000 kr i detta syfte.

Klimatkompensation

Sektionsmötet 2021-02-25 fattade även beslut om att utsläppen fr̊an sektionsbilen ska klimatkompenseras. Styret upp-
skattar denna kostnad till ungefär 1000 kr per år och har därför budgeterat för detta.



Valberedningen 2020/2021
2021-04-28

Fysikteknologsektionen

Nominering Styret 21/22
Ordförande: Carl ”Aina” Strandby

Motivering: Under aspningen har
Carl fått stort förtroende från de andra
sökande och har själv visat ett stort
intresse för att förbättra sektionen.
Valberedningen tror att Carl kommer
bidra med mycket energi och många
idéer och kommer kunna leda Styret
och sektionen med en god hand.

Vice ordförande: David ”LK” Bååw
Motivering:Med sitt lugn och be-
tänksamhet utgör David ett bra kom-
plement till Carl. Efter ett år som kom-
mittémedlem har han dessutom den in-
blick som krävs för att kunna hålla
god kontakt med kommittéer, förening-
ar och sektionen i stort.

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



Valberedningen 2020/2021
2021-04-28

Fysikteknologsektionen

Kassör: Axel Flordal
Motivering: Under aspningen har Ax-
el visat sig nyfiken och taggad på Sty-
retarbetet, såväl som kassörsarbetet.
Valberedningen tror att Axel, med sitt
lugn och sans, kommer vara en bra kas-
sör med bra koll på pengarna.

Sekreterare: Linnea Hallin
Motivering:Med mycket erfarenhet
av sektionen och dess struktur har Lin-
nea god koll på hur den fungerar. Hon
har även uppvisat ett stort intresse för
sektionens dokument, såväl styrdoku-
ment som protokoll, och valberedning-
en tror att hon kommer sköta arbets-
uppgifterna till punkt och pricka.

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



Valberedningen 2020/2021
2021-04-28

Fysikteknologsektionen

SAMO: Emelie Lemann
Motivering: Emelie har visat på ett
stort engagemang för frågor om psy-
kosocial hälsa och jämlikhet. Valbered-
ningen tror att Emelie skulle vara ett
gott stöd för sektionsmedlemmarna och
drivande i att förbättra den studiesoci-
ala tillvaron, och är därmed en solklar
SAMO.

Informationsansvarig: Mijo ”Wide Mijo” Thoresson

Motivering:Med ett stort intresse för
sektionen och en bredd av erfarenheter
som sektionsaktiv hade Mijo passat bra
i Styret. Valberedningen tror vidare att
Mijo kommer hitta nya sätt att nå ut
till sektionens medlemmar och fånga al-
las uppmärksamhet.

Gruppmotivering: Med en kombination av erfarenhet och brinnande engagemang kommer
de nominerade kunna ta sektionen till nya höjder. Valberedningen tror att den den nominerade
gruppen kommer kunna representera sektionen väl. De har redan under aspningen kommit bra
överens och valberedningen är därför övertygade om att de dessutom kommer ha riktigt roligt
tillsammans.

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



Val beredningen 2020/2021
2021-04-28

Fysik teknolog sektionen

Nominering Focumateriet 21/22
Kapten: Martin Bergström

Motivering: Efter ett år på skutan har Martin ut
fört myteri och kastat sletne kapten Gustav över
bord. Med stort för troende från rest er ande med
lemmar tänker han ta FOC-skutan till nya djup.
Med ena handen på rodret och andra på flaskan
styr han mot nya tider med mer arr och bättre
häng. På sin hytt har han ett eget Medieval Mad-
ness som han in port erat från exotisk plats.

Automat Pirat: Jesper ”Jesus” Jäghagen

Motivering: Med näbbar och klor slet Jesus för
att behålla sin plats som kist väktare men för li-
kade sig till slut med att hans fram tid finns inom
automat pirateriet. Sin ovilja att slita sig från bok
föring och pengar till trots har Jesus val bered-
ningens fulla för troende in för ansvaret att för se
sektionens med lemmar med snask och läsk till det
ynka priset av billigast på campus. Yeah. Med el
lära ända ut i finger spetsarna kommer LotR stå
spel färdigt lagom till mot tagningen. Ännu ett
steg i före bilden Olofs fot spår.

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



Val beredningen 2020/2021
2021-04-28

Fysik teknolog sektionen

Kistväktare: Stig ”Jonas” Bohlin

Motivering: Efter att ha spenderat många år av
att härja på land har Stig äntligen tagit steget ut
till sjöss. Stig må vara ny på havet, men med sam-
lade er far enheter från FN ollK och F 6 penga fiff-
leri kommer Focs ekonomi blomstra. Med ett klokt
huvud på en färsk kropp kommer Stig att hitta nya
skatter på o kända hav. Med mottot ”mekka och
2 öl på fredag” tror val beredningen att Stig kan
lyfta Foc till nya höjder.

Gruppmotivering: Med många nya idéer och ett stort en gagemang kommer denna grupp
att ta Focumateriet till nästa nivå. Det bara pyr av er far enheter och god stämning. Både
fräscha och slitna ögon lappar klär denna be sättning som utöver sin stiliga upp syn även har
ett stort flipper intresse. Nedan följer, utan in bördes ordning, de nominerade till leda mots
posterna i Focumateriet 2021/2022:

• Andreas ”Börje” Spetz

• Emilia Roos

• Axel ”Galten” Prebensen

• Jesper ”Buske” Buske

• Mats ”Billy” Richardson

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



Valberedningen 2020/2021
2021-04-28

Fysikteknologsektionen

Nominering F6 21/22
Sexmästare: Jesper ”Pastorn” Bergström

Motivering: Genom sin utåtriktade personlighet
och hänsyn till andra har Jesper vunnit gruppens
respekt och blivit en naturlig ledare under aspning-
en. Han är lyhörd och förstående, men har också
förmågan att delegera och sätta ner foten när det
behövs. Med sin tidigare erfarenhet och vilja att
ta sig an nya utmaningar blir han ett tryggt val
som sexmästare i F6 21/22.

Sexreterare: Fredrik ”Näz” Skoglund

Motivering: Fredrik har visat ett stort intres-
se för gruppens välbefinnande och varit en trygg
hamn under aspningen. Han har stor flexibilitet
och är alltid redo att stötta gruppen där det be-
hövs, dessutom samarbetar han väl med Jesper.
Detta i kombination med hans tidigare erfarenhet
av att arbeta i grupp gör att han lämpar sig ut-
märkt som F6 nästa sexreterare!

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



Valberedningen 2020/2021
2021-04-28

Fysikteknologsektionen

Kassör: Filip ”A¨rt” Bergqvist

Motivering:
Filip har under aspningen visat på stort lugn och
trygghet, med struktur och tydlighet har han vun-
nit gruppens förtroende. Han samarbetar väl med
Jesper och har visat intresse för F6 ekonomiska
verksamhet. Detta i kombination med hans tidi-
gare erfarenhet av ekonomiskt arbete och vilja att
lära sig nytt gör att valberedningen är säker på
att han kommer göra ett förträffligt jobb som F6
nästa kassör.

Gruppmotivering: Trots att en digital aspning medför vissa svårigheter har de nominerade
lyckats genomföra genuint bra och roliga arr, både för sig själva och för andra. De nomirade
både arbetar och kommer överens väl med varandra. De har demonstrerat ett stort driv och
engagemang, och framför allt visat både på viljan och färdigheterna att göra ett bra jobb, trots
pandemin. Valberedningen är säkra på att de nominerade, oavsett omständigheterna, kommer
att sprida mycket glädje till sektionen och ha det riktigt kul tillsammans!
Nedan följer utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i F6 21/22:

• Simon ”Gyver” Dovrén

• Felix ”Putt” Uddén

• Mikael ”Nollans Guld” Eriksson

• Maja ”Case” Rhodin

• Pontus ”Pongu” Gustafsson

• Oscar ”Jaegaer” Karlsson

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



Valberedningen 2020/2021
2021-04-28

Fysikteknologsektionen

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



Valberedningen 2020/2021
2021-04-28

Fysikteknologsektionen

Nominering Djungelpatrullen 21/22
Överste: Lowe ”Flox” Fareld Krågen

Motivering: Med ett otroligt förtroende från öv-
riga sökande tror vi i Valberedningen att Lowe
kommer axla rollen som Överste utan problem.
Han har under året visat ett stort intresse för allt
vad det innebär att vara Överste. Lowe är väldigt
mån om att skapa en sammansvetsat grupp där
alla kan känna sig inkluderade och hörda. Då han
har visat sig vara en trygg punkt för sina tidigare
medsittande finns det inga tvivel om att han skulle
ta hand sin nya patrull.

Rustmästare: Gustav ”Copkiller” Persson

Motivering: Gustav har ännu mycket kvar att
ge sektionen och vi i Valberedningen känner oss
trygga att lämna över Focus i hans vård ännu ett
år. Gustavs förtroende från övriga sökande samt
att han kompletterar Lowe väl gör att vi är säkra
på att han kommer sköta rollen som Rustmästare
utmärkt. Med hans genuina intresse för städ har
årets brist av ett smutsigt Focus varit riktigt tufft,
men detta året vill han visa vad han kan!

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



Valberedningen 2020/2021
2021-04-28

Fysikteknologsektionen

Skattmästare: Gabriel ”Murc” Berggren

Motivering:
Gabriel har under aspningen skapat goda relatio-
ner med många av de sökande och fått en naturlig
roll i gruppen. Med tidigare erfarenheter och visat
intresse för ekonomi samt hans lugn och förtro-
endeingivande gör att han väl passar i rollen som
kassör. Med en ekonomisk kris redan avvärjd är
han nu redo att hantera patrullens skatter.

Gruppmotivering: Trots den digitala aspningen har de nominerade visat på stort driv och
engagemang för aktiviteter samt intresse för DP:s uppgifter. Vi är övertygade om att gruppen
kommer fungera väl samtidigt som de kommer ha riktigt kul tillsammans. Med en blandning
av tidigare erfarenheter och nya idéer är Valberedningen säkra på att DP:s arv lever vidare.
Nedan följer utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i Djungelklubben
21/22:

• Arvid ”g k” Andersson

• Didrik ”Bröhl” Palmqvist

• Nils ”Snorren” Nerpin

• Nicolas ”Nöco” Renaudo

• Ludvig ”Bisär” Nordqvist

• Selma ”Berget” Moqvist

• Anton ”Grogghage” Lyckhage

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



Valberedningen
2021-04-28

Fysikteknologsektionen

Nominering SNF 21/22
Ordförande : Albert Vesterlund

Motivering: Med ett enormt intresse för SNFs ar-
bete och sektionens bästa tror vi i Valberedningen
att Albert kommer att bli en utmärkt ordförande.
Under aspningen har han visat sig redo att axla le-
darrollen med sitt engagemang och fokus på frågor
angående utbildningens kvalité och F-teknologers
välmående. Det råder inget tvivel om att Albert
kommer göra ett bra jobb som ordförande i SNF
21/22.

Kassör : Carin Lundqvist

Motivering: Under aspningen har Carin visat
framfötterna med goda ideér kring hur F-sektionen
kan utvecklas till det bättre. Med sitt fokus och vil-
ja på att bättra den mentala hälsan på sektionen
är vi i Valberedningen säkra på att hon kommer
göra ett utmärkt jobb i SNF 21/22.

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



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.



Motion om förflyttandet av invalet av memeposter samt sektionsnörd för underlättandet av
sektionsmötet lp3 Alexandru Golic

Motion om
förflyttandet av invalet av memeposter
samt sektionsnörd för underlättandet av

sektionsmötet lp3

Alexandru Golic

Bakgrund

Sektmötena LP3 är l̊anga och smärtsamma, d̊a vi väljer in ett extremt antal poster. Dessa varierar fr̊an
genuint livsviktiga poster typ spidera till totala memeposter som typ kräldjursv̊ardare och frisör. Dessa
poster gör att sektmötet blir oumbärligt l̊angt. Därför finner jag att det vore najs om invalet av dessa
flyttas till mötet LP1 där änd̊a inte s̊a mycket händer.

Utöver de absoluta memeposterna tycker jag även man kan flytta sektionsnörd till LP1, d̊a dess
huvudroll änd̊a är dragosföreläsningen för nollan som borde vara klar tills dess. Egentligen tycker jag
man kanske kan flytta flera men man vill nog inte göra för stora ändringar direkt.

Yrkande

att under avsnitt 2.4.1 i reglementet genomföra följande ändringar:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 1 utöver de i stadgarna definierade
åliggandena välja:

• Årskursrepresentant till studienämnden.

• Baln̊agonting.

• Kräldjursv̊ardare.

• Sektionsnörd.

• Frisörer.

att under avsnitt 2.4.3 i reglementet genomföra följande ändringar:

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

• Bilnissar

• Blodgrupp

1



Motion om förflyttandet av invalet av memeposter samt sektionsnörd för underlättandet av
sektionsmötet lp3 Alexandru Golic

• Fanfareri

• Finform

• Kräldjursv̊ardare

• Sektionsnörd

• Spidera

• S̊angförmän

• Bakisclubben (BC)

• Game Boy

• Piff och Puff

• Foton

• Fabiola

• Mastermottagningsansvarig

• Frisörer

2
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Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Motionssvar
Motion om förflyttandet av invalet av memeposter samt
sektionsnörd för underlättandet av sektionsmötet LP3

2021-05-02

Fysikteknologsektionen
Motionssvar – Motion om förflyttandet av invalet av memeposter samt

sektionsnörd för underlättandet av sektionsmötet LP3

Yttrande
Styret håller med om att sektionsmötet i LP3 är överbelamrat med funktionärsinval, och att det finns betydligt
mycket mer utrymme i LP1. Däremot skulle godkännandet av motionen rakt av vid detta möte innebära att
de tre nyss invalda innehavarna av dessa ”memeposter” samt sektionsnörden bli av med sina respektive poster
redan i LP1.

Yrkande
Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bordlägga motionen i sin helhet.



Motion om Sluta kräva inval innan motioner och propositioner Alexandru Golic

Motion om
Sluta kräva inval innan motioner och

propositioner

Alexandru Golic

Bakgrund

Under sektmötet lp3 togs motioner/propositioner inte upp förrän efter klockan 1 p̊a natten. Det är
orimligt att kräva att sektionsmedlemmar ska vara uppe till denna sena tid för att f̊a uttrycka sina
åsikter och diskutera om väldigt stora motioner och propositioner. Det gör ocks̊a att folk är mindre
villiga att faktiskt tä ka och diskutera dem d̊a folk bara vill g̊a o lägga sig. Samtidigt kanske det inte gör
s̊a mycket om typ motion om sektionsfärg eller n̊an städpropp tas upp vid denna tid. Jag finner det därför
rimligt att talmannen själv kan tänka vilka motiiner/propositioner som kan tänkas vara kontroversiella
och som folk lär vilja diskutera och lägga dem i en ordning s̊a man kan prata om dem vid ett rimligt
klockslag.

Yrkande

att Att sluta kräva att invalen kommer innan motioner/propositioner och l̊ata talmannen välja i vilken
ordning de kommer i mötesordningen.

1
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Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Motionssvar
Sluta kräva inval innan

motioner och propositioner
2021-05-02

Fysikteknologsektionen
Motionssvar – Sluta kräva inval innan motioner och propositioner

Yttrande
Styret håller med om att det är ett onödigt krav att inval ska stå före motioner och propositioner på dagord-
ningen, och det finns ingen motiveringen att hitta i gamla sektionsmötesprotokoll. Då kravet ibland ställer till
med problem anser Styret att kravet kan slopas, och att talmanspresidiet kan få ett större mandat att lägga
upp sitt dagordningsförslag så som de anser lämpligt.

Yrkande
Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen i sin helhet.



Motion om ändra Fabiolas stadga
Isabella Tepp, Mathilda Gustafsson,

Alma Blombäck, Aǰsa Ćuprija, Julia Jansson

Motion om
ändra Fabiolas stadga

Isabella Tepp, Mathilda Gustafsson,
Alma Blombäck, Ajša Ćuprija, Julia Jansson

Bakgrund

Just nu st̊ar det i Fabiolas stadga att vi är en förening för kvinnorna p̊a Teknisk fysik och Teknisk
matematik. Vi skulle vilja ändra detta till att vi är en förening för kvinnor och icke-binära för att
förtydliga.

Yrkande

att under §7.4.2 i reglementet göra följande ändring:

Det åligger Fabiola:

att arrangera evenemang riktade mot kvinnor och icke-binära p̊a sektionen.

1



FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Motionssvar
Ändra Fabiolas stadga

2021-05-02

Fysikteknologsektionen
Motionssvar – Ändra Fabiolas stadga

Yttrande
Styret ser positivt på att Fabiolas målgrupp utökas så som motionärerna föreslår.

Yrkande
Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen i sin helhet.
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