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Fysikteknologsektionen
Verksamhetsberättelse F-styret

Sektionsstyrelsen

Ordförande Emelie Björkman
Vice Ordförande Sofia Reiner

Kassör David Winroth
Sekreterare Joseph Löfving
Skyddsombud Emelie Sjögren

Informationsansvarig Albert Vesterlund
Ordförande DP Isabella Tepp
Ordförande F6 Ludwig Gustavsson

Ordförande FnollK HT20 Carl Strandby
Ordförande FnollK VT21 Emma Ödman

Ordförande SNF Oliver Thim
Ordförande Foc Gustav Hallberg

Ordförande FARM HT20 Richard Svensson
Ordförande FARM VT21 Eric Carlsson

Verksamhetsberättelse
Under verksamhetsåret 20/21 har styret arbetat med följande punkter.

• Fortsätta arbetet med det psykosociala läget
Förutsättningarna för studenters välmående har varit exceptionellt dåliga under verksamhetsåret
pga. pandemin då många känt sig isolerade, nere och omotiverade. Styrelsen har försökt synas på
distans och uppmuntrat till social sammanhållning på sektionen, både mellan medlemmarna och
bland de aktiva för att minska känslan av isolering trots de långt ifrån optimala förutsättningarna.
Året började bra då mottagningen kunde genomföras, efter många ändringar och krishantering-
ar. När möjligheten till fysiska arr försvann helt fick sektionen uppfinna hjulet på nytt. Många
nya digitala arrangemang hittades på och hemkörning och upphämtning blev populärt. Två rik-
tade satsningar från styrelsens sida var att tillsammans med programansvariga arrangera något
inspirerande och underhållande varje fredag under hela LP2 och att tillsammans med de andra
F-sektionerna i Sverige arrangera en online-spelturnering.
Styrelsen assisterade SNF i skapandet och utskick av en enkät riktad till medlemmarna under
hösten, för att undersöka välmåendet på sektionen samt vilka lärdomar av distansundervisningen
som redan kunde dras. Resultaten kunde främst användas av SNF i deras verksamhet.
Varje år skickar högskolan ut enkäten ”Studentbarometern”. Styrelsen tillsammans med SNF och
programledningarna har arbetat för att öka svarsfrekvensen och därmed slagkraften i svaren. Med
en svarsfrekven kring 60 % för båda grundprogrammen kunde styrelsen ge mycket åsikter på pro-
blemorådena och utvecklingsförslagen och fick mycket gehör från programledningarna.

• Utvärdera implementeradet av sektionsföreningar
Under året har ytterligare en funktionär blivit sektionsförening, Game Boy. Dessvärre har inte en
ordentlig utvärdering av implementeringen genomförts då verksamheten under det gångna året har
varit långt ifrån normal. Därför har denna punkt lämnats över till 21/22 för att arbeta vidare med.
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• Verka för förbättring och utvidgning av sektionens lokaler
Köksrenoveringen blev slutligen av under våren och resultatet är bättre än styrelsen och engagerade
i köksgruppen kunnat drömma! Det drog ut på tiden och blev betydligt dyrare än väntat, men köket
stod klart innan mottagningen drog igång och kostnaden omförhandlades så att utbildningsområdet
KFM tog en betydligt större del av kakan än först beslutat. Renoveringen visade sig vara mer
omfattande än vad som först antogs. Fukt- och mögelskador har inneburit att även städskrubben,
matskrubben och toaletterna renoveras. Därutöver har belysning, lister och golv bytts på hela
Focus och vikväggen mellan bar- och mellandelen planeras även den att bytas ut. Alla dessa extra
uppfräschningar har inte sektionen behövt bekosta utan det har högskolan och/eller försäkringar
stått för.
Styrelsen har även tillsammans med DP förbättrat relationen till SG Fysik/GU Fysik, med vilka
vi delar några av våra lokaler. Både på förenings- och ledningsnivå har gammal osämja orsakad av
missförstånd kunnat lämnas i det förflutna och bättre förutsättningar råder nu för framtida aktiva
och medlemmar av sektionen.
Slutligen har även FIF och FREK fått nya lokaler i kemikällaren, så en del arbete har gått åt att
avtala med K- och KfKb-sektionerna om förhållningssätt samt rusta upp rummen till fulldugliga
arbetsrum.

• Utvecklande av intern kommunikation
Tidigt under verksamhetsåret skapades en slack för alla sektionsaktiva. Den möttes av blandad
extas. Flera aktiva ansåg sig inte behöva den typen av uppstyrd kommunikation då de inte ar-
rangerade tillräckligt för att motivera upplärningen av ett nytt redskap. Andra har dock funnit
det väldigt värdefullt. Under både mottagningen 2020 och 2021 så har information kunnat spridas
väldigt effektivt och feedback kunnat mottas. Styrelsen själva har väldigt nöjda med redskapet
och att slacken lever vidare även efter verksamhetsåret ses väldigt positivt på. Framförallt har det
samlat alla på en plats, då många redan använde slack oberoende av varandra.
En ”How to Ftek”-manual har skrivits för sektionsaktiva för att enklare navigera, fixa sina konton
och lägga upp arrangemang på ftek.

• Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet på sektionen
19/20 beslutade sektionsmötet att införa en miljö- och hållbarhetspolicy för sektionen. Denna
har arbetats vidare med under året för att bl.a. minska inköpen och användandet av engångs-
platsartiklar och miljökompensera för sektionsbilen.
Focus kommer få ytterligare sopsorteringskärl med målet att fler sopor ska sorteras istället för att
allt ska slängas i de stora soptunnorna.

• Se över hanteringen av sektionens utrustning
En guide skrevs för sektionens tryckutrustning för att ge de sektionsaktiva bättre möjlighet att
trycka på egen hand. Styrelsen har inte sett över den interna uthyrningen av sektionsbilen, önskas
detta i framtiden är att bra första steg att höra med andra sektioner med egen bil.

• Uppföljning av GDPR
Mycket av arbetet var rutinarbete för informationsansvarig så inga större ändringar att rapportera.
Styrelsen har arbetat för att förenkla hanteringen av GDPR för aktiva genom att omarbeta den
information som finns sedan tidigare styrelser så att det blir lättare för aktiva att göra rätt.

• Dokumentering av hanteringen av COVID-19
Styrelsen har under året kontinuerligt dokumenterat pandemins utveckling och dess påverkan på
verksamheten. Detta har gjorts genom att bl.a. spara mejl om restriktioner, sammanställa gäl-
lande restriktioner från flera källor, ge förslag på digitala arrangemang som ägt rum samt två
noggrannare dokumenteringar: mottagningen 2020 och smittspridningen oktober 2020. Målet är
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att dokumentationen ska gå att förstå och vara till hjälp lika bra kommande verksamhetsår som
om 10 år.

• Digitalisera sektionens ekonomi
Denna punkt genomfördes inte då förutsättningarna ändrades under verksamhetsåret. Kåren hade i
sin verksamhetsplan att skapa ett ekonomi-paket som kan hjälpa sektionskassörer att göra rätt och
minska arbetsbelastningen för samtliga kassörer och revisorer på sektionerna och i kårkommittéer-
na. I inväntan på detta beslutades att inte lägg värdefull arbetskraft på att digitalisera sektionens
ekonomi.

• Jämlikhet
Styrelsen har under året startat upp JämF, sektionen jämlikhetsråd, för att effektivt engagera och
integrera jämlikhetsarbetet i verksamheten. Uppstartsmöten och inval av ledamöter har ägt rum i
slutet av verksamhetsåret. Mycket lämnas därefter upp till 21/22 att forma verksamheten.
Styrelsen har även samtalat med och/eller medverkat på mässor för att höra nya perspektiv på
jämställdhet och jämlikhet från både studenter och anställda. Detta har sedan kunnat användas
direkt i verksamheten, i dialoger med programledningarna och på cocktailpartyn.
Styrelsen har även på inbjudan från sektionens inspektor, tillika prefekt för Fysikinstitutionen,
erbjudits en plats i arbetet med jämlikheten på institutionen för att ge studenternas perspektiv.
Denna plats att tilldelats JämF.

Övrigt
• Riktade satsningar från programansvariga

Båda programansvariga fick medel över i sin budgetar pga. inställda moment i undervisningen
och valde då att skänka dessa till sektionen under premissen att pengarna gick till investeringar
i den sociala sammanhållningen på sektion under både kort och lång sikt. Medlen summerade till
omkring 120 000 kr och styrelsen frågade medlemmarna vad de önskade skulle införskaffas. Medlen
gick till bl.a. sportutrustning som kan lånas från FIF, stödmedel till genomförande av F-spexet,
flipper och arkadspel, brädspel som kan lånas av Game Boy och kurslitteratur på Focus.

• Sektionsstruktur
Styrelsen har drivit igenom några förändringar och stöttat aktiva när förändringar varit önskvärda.
Game Boy har gått från en funktionär till en sektionsförening, JämF har startats och FIF har
kommit igång med sin självständiga ekonomi samt fått ett verksamhetsår som sammanfaller bättre
med övriga verksamhetsår på sektionen.
Därutöver har sektionens styrdokument såsom stadga och reglemente setts över.

• Sektionsarbete under COVID-19
Konsekvenserna och hanteringen av pandemin var mer omfattande än styrelsen förutsåg och har
varit både en tids- och energitjuv under hela verksamhetsåret. Sektionsarbetet har varit tvunget att
anpassas och förnyas, och där har styrelsen behövt sätta spelreglerna, uppmuntra till och även kräva
förändring. Sektionsstyrelsen har tillsammans med kommittéer, föreningar och funktionärsposter
diskuterat hur arrangemang och aktiviteter har kunnat göras säkra för sektionens medlemmar.
Därmed har sektionens ekonomi och budget behövts ses över och justeras flertalet gånger efter
rådande läge. Trots att nästan inga arrangemang har kunnat genomföras fysiskt så har samtliga
aspningar genomförts i någon form och söktrycket har varit högt till sektionsposterna.

• Samarbeten
Sektionsstyrelsen har arbetat för att bygga goda relationer med de nya programledningarna, där
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programmen nyligen fick nya programansvariga och har fått flertalet nya studievägledare under
verksamhetsåret. Detta har varit en utmaning i kontinuiteten men också en möjlighet till utveckling.
Styrelsen har även arrangerat två digitala konferenser med de samarbetande F-styrelserna i Sverige,
SaFt, för att utbyta erfarenheter och idéer. På uppdrag av SaFt/styrelsen ingick Game Boy i en
grupp som arrangerade en digital spelturneringshelg under våren, SaFt Tournament, i ett försök
att skapa sammanhang mellan våra sektioner.
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Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊aret 20/21

Fysikteknologsektionen vid Chalmers Studentk̊ar

Budgetresultat
Fysikteknologsektionen 20/21

INTÄKTER Resultat Budget UTGIFTER Resultat Budget
Program, F 320 485 84 000 FnollK 161 484,58 208 040
Program, TM 0 31 000 SNF 16 203,80 48 500
Sektionsavgift 80 650 81 000 Focumateriet 94 593,10 97 400
FARM 118 264,51 121 360 F6 23 786,23 315 050
F6 68 280,09 293 900 DP 38 038,70 165 800
DP 22 370 141 300 FARM 14 191,10 40 590,83
FnollK 32 621 26 400 Valberedning 1 084 5 030
Focumateriet 19 811 25 750 Utbildning 2 711,25 2 850
SNF 0 2 260 Sektionsmöten 343 8 400
Sektionsbil 17 824 22 000 Möteskostnader 664,8 4 600
Uthyrning Focus 2 034 15 13 000 Sektionens vecka 0 24 000
Sektionsaccessoarer 8 299 42 22 000 Styret 8 355,39 17 100
Riktade satsningar F 67 000 67 000 Sammanh̊allning sektaktiva 0 22 400
Riktade satsningar TM 50 000 50 000 Sektionsbil 71 734,92 75 300
Övriga intäkter 3 600 10 000 FIF 12 903,82 40 100
TOTALT: 811 239,17 990 970 Finform 10 697,1 20 350

Foton 1 397,6 3 940
Fabiola 0 9 000
Hofflor 0 5 200
Ärtsoppa 6 665,92 11 200
Julmiddag 0 20 000
IT 542,8 1 650
Tidning 996 996
Avskrivning sektionsbilen 0 0
Avskrivning uteplatsen 15 000 15 000
Upprustning av Focus 44 960,23 50 000
Finansiella avgifter 12 352,66 13 229
Sektionspott 6 031,39 22 200
Funktionärer och föreningar 0 0
SaFT 0 6 000
Sektionsaccessoarer 2 707 30 000
Äskning Sektionskamera 0 0
Äskning Sektionsflugor 0 0
Äskning partytält 7 450 7 450
Tejpinventarier 10 340,46 10 000
F-spexet (riktad satsning, TM) 20 000 20 000

RESULTAT 226 003,32 -213 405,83 TOTALT: 585 235,85 1 321 375,83
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Förtydligande av budgetposter

STYRET Resultat Budget FINFORM Resultat Budget
Administration 1 998,50 3 500 Tidning lp 1, mottagningsnummer 2 116 2 700
Teambuilding styret 450 3 600 Tidning lp 1 1 908 2 700
Teambuilding kärnstyret 540 900 Tidning lp 2 0 2 700
Kärnstyret - aspning och överlämning 757,08 3 600 Tidning lp 3 0 2 700
Representation 1 434 3 300 Tidning lp 4 5 848 2 700
Upprustning styretrummet 69,9 0 Tidningssläpp 0 2 250
Mottagning 3 105,91 2 500 Aspning / Teambuilding 225,10 1 500
TOTALT: 8 355,39 17 100 Representation 0 1 800

Reportage 0 500
Övriga utgifter 600 800
TOTALT: 10 697,1 20 350

FOTON Resultat Budget FABIOLA Resultat Budget
Material mm. 199,60 1 000 Brudar och bärs 0 3 000
Teambuilding 0 300 Inspoföreläsningar 0 400
Överlämning 0 600 Pluggkvällar 0 1 200
Representation 1 198,80 1 290 Menssk̊ap 0 400
Aspning 0 750 Bastu 0 1 800

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

TOTALT: 1 397,6 3 940 TOTALT: 0 9 000

FOCUMATERIET Resultat Budget
Representation 0 800
Aspbudget 0 500
Bidrag 1 300 1 300
Flipperdelar 6 562,10 2 500
Automatdelar 5 170 1 000
Nytt flipper 57 000 57 000
Arkadspel 9 999 99 10 000
Övriga utgifter 19 214 01 25 600
TOTALT: 94 593,10 97 400



Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊aret 20/21

Fysikteknologsektionen vid Chalmers Studentk̊ar

Förklaring av budgetresultatet

I allmänhet har budgetresultatet avvikt mycket fr̊an budgeten. Detta beror framförallt p̊a pandemin och p̊a det nya
focusköket. Styrelsen trodde att hela kostnaden för köket skulle tas p̊a verksamhets̊aret 20/21, men istället spreds det
ut p̊a 20/21, 21/22 och 22/23. Detta medförde en mindre kostnad för året 20/21 men kommer medföra större kostnader
21/22 och 22/23, det är dock inget som styrelsen 20/21 tror kommer drabba sektionen d̊a vi m̊anga år g̊att plus. Pandemin
har ocks̊a inneburit inkomstbortfall f̊ar de flesta kommittéer, men d̊a deras utgifter ocks̊a minskat märktes det mindre än
beräknat p̊a årets resultat.

Sektionsaccessoarer

De planerade inköpen genomfördes aldrig och därav användes inte budgetposten.

Finform

En del nummer gjordes aldrig s̊a istället las extra pengar p̊a numret i LP4.

Sektionens vecka

Sektionens vecka blev inte av p̊agrund av pandemin. Posten användes därför inte.

Fabiola

Fabiolas verksamhet drabbades h̊art av pandemin och budgetposten användes därför inte.

Programbidrag

Det g̊ar att notera i budgetresultatet att intäkterna fr̊an TM försvunnit under året. Dessa har istället lagts p̊a intäkter F d̊a
F och TM nu sl̊ar samman bidragen till sektionen.



Motion om Ge dumväst rösträtt i dumma fr̊agor
Alexandru Golic, Ruben Frilund,

Martin Jirlow & August Källvesten

Motion om

Ge dumväst rösträtt i dumma fr̊agor

Alexandru Golic, Ruben Frilund,
Martin Jirlow & August Källvesten

Bakgrund

Styret hanterar stundvis dumma fr̊agor p̊a sina möten, som t.ex införskaffandet av minigrisar. Detta
gör styret dock utan att konsultera sektionens egna dumexpert, dumvästinnehavaren. Det är slöseri p̊a
kompetens att inte uttnyttja denna kunskap, s̊a vi tycker att dumväst borde närvaro och ge sin kunskap
till styret i dessa fr̊agor.

Yrkande

att lägga till punkt 4.2.9 i reglementet, och justera övriga numreringar därefter: 4.2.11: Vid dumma
fr̊agor har dumväst närvaro-, yttrande-, förslags- och även rösträtt. Vid dumvästs fr̊anvaro övertar
kräldjursv̊ardare dennes befogenheter.
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