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Verksamhetsberättelse
DP 20/21

Mottagningen 2020
Under mottagningen hjälpte Djungelpatrullen FnollK under deras arrangemang samt annorda
egna. DP arrangerade eller hjälpte till p̊a följande arrangemang:

• Första dagen

• Provhäfvet

• Welcome to the Djungle

• Polarkväll

• DuP

Hela Djungelpatrullen är överens om att mottagningen gick väldigt bra. Alla var positivt överraskade
med hur bra det gick med tanke p̊a r̊adande situation (COVID-19-restriktionerna). Kommunika-
tionen mellan alla sektionsaktiva har fungerat bra och vi har kunnat sammarbeta väl.

DuPar
Under första kvartalet arrangerade Djungelpatrullen totalt åtta DuP:ar. Samtliga DuP:ar hade
50 personer som maxgräns och har nästan alltid varit fullt och maten har nästan s̊alt slut varje
g̊ang, n̊agot som kan bero p̊a den höga ambitionen fr̊an MatC och MatB. P̊a grund av h̊ardare
restriktioner som tillkom hösten 2020 kunde inte DuPar genomföras p̊a ett s̊adant sätt att dessa
restriktioner tillsammans med k̊arens och v̊art egna styrets riktlinjer följdes.

Rustrunda
Det som lyckats genomföras som vanligt under pandemin är rustrundor, varje läsperiod, där
Rustmästaren och Händig åkt och införskaffat sig det som behövs till Focus, bland annat köksmaterial
samt verktyg.

Pubrunda
P̊a grund av Covid-19-pandemin har inga fysiska pubrundor kunnat bli av. Läsperiod 4 körde
Djungelpatrullen ut v̊ar Campus-wide kända pubrundemat till alla som önskade det p̊a sektio-
nen.

Hoffellunch
Hoffellunchen i läsperiod 1 kunde genomföras med ett maxantal p̊a 50 personer i lokalen, efter
detta kom det som sagt nya restriktioner som gjorde att detta inte kunde återupptas i senare
läsperioder.

Aspning
I läsperiod 3 började Djungelpatrullens aspning! P̊a grund av r̊adande omständigheterna var
mycket av aspningen online. Många asparr blev även samarr med bland annat FNollK, Delta
och KAOS m.m. Aspningen avslutades i LP4 med att ett nytt DP valdes in. bättre förrrrrrrrr

Underh̊allning och utveckling av Focus
Innan de elakare restriktioner kom i november 2020 hann Djungelpatrullen utnyttja nolan för
Nolanstäd. Varje vecka, m̊andag till torsdag, hjälpte en skara Nolan till att städa p̊a Focus. När
restriktionerna förstörde för Djungelpatrullen att ta hjälp av Nolan var vi tvungna att göra det
själva resten av året.

Eftersom Focusväggen var i lite risigt skick var det Djungelpatrullens uppdrag att piffa till
denna vägg. MatC och Öhlchefen har m̊alat ett nytt fint motiv av Fantomen p̊a en nym̊alad,
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Verksamhetsberättelse
DP 20/21

nyspacklad och nyslipad Focusvägg.

Under året har Djungelpatrullen varit med och r̊adgivit köksgruppen inför köksrenoveringen
av Focusköket och i april 2021 började det. vsg dp2122 som fick ett nytt fint kök, bättre förr takc
och hej lowe
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Verksamhetsberättelse
Sektionsstyrelsen 31-08-2021

Fysikteknologsektionen, Chalmers

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 14 914,70 48 500
Sektionsavgift 80 650 81 000 Focumateriet 86 818,81 97 400
FARM 118 264,51 121 360 F6 84 175,00 315 050
F6 71 151,65 293 900 DP 37 544,00 165 800
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 32 288 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: 828 574,73 990 970 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
Brädspel (riktad satsning, F) 10 000 10 000

RESULTAT 182 508,2 -213 405,83 TOTALT: 646 066,53 1 321 375,83



Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊aret 20/21

Fysikteknologsektionen vid Chalmers Studentk̊ar

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 6 786,72 25 600
TOTALT: 86 818,81 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 Att införa posten matsvin Grisgruppen

Motion om
Att införa posten matsvin

Grisgruppen

Bakgrund

P̊a sektionsmötet i LP1 uttryckte sektionen intresse för att införskaffa en sektionsgris och skickade ärendet
p̊a remiss. En av motiveringarna till att införskaffa en sektionsgris var att minska matsvinn p̊a sektionen
genom att mata grisarna med överbliven mat. Detta kan lösas genom att införskaffa en ny post; ett
matsvin.

Yrkande

att1 Fysikteknologsektionen lägger till posten matsvin som §8.19 i reglementet bland funktionärer.
Punkten specificerar att Grisskötarens syfte är att verka för att minska matsvinn p̊a sektionen
och att det finns 0-1 matsvin.

att2 Invalet av ett matsvin skall ske i LP1. Med aspning i LP 2.

att3 Fysikteknologsektionen lägger till posten grisskötare som §8.19 i reglamentet bland funktionärer.
Punkten specificerar att Grisskötarens syfte är att sköta om sektionens grisar och att de är 1-2 till
antalet.

att4 Invalet av en till tv̊a grisskötare skall ske i LP1. Med aspning under LP 3 & 4.

att5 Lägga till en arbetsbeskrivning för posterna matsvin och grisskötare som inkluderar följande:

Det åligger matsvinet:

• Att verka för minskning av matsvinnet p̊a Focus.

Det åligger grisskötaren:

• Att ta hand om sektionens minigrisar.

• Att ta hand om sektionens matsvin.

• Att ta hand om sektionens stallplatser.

1



Motion om Att införa posten matsvin Grisgruppen

• Att se till att sektionen följer de föreskrifter som berör minigrisar i ”Jordbruksverkets föreskrifter
och allmänna r̊ad om villkor för h̊allande, uppfödning och försäljning av djur avsedda för
sällskaps och hobby”.

• Att föra stalljournal för sektionens minigrisar.

• Att avla fram nya generationer av starkare, finare minigrisar åt sektionen.

att6 Lägga till grisskötaren och matsvinet under §2.4.1 i reglementet för att ålägga sektionsmötet LP1
att välja in matsvinet och grisskötaren.

att7 Lägga till matsvinet och grisskötaren under §8.1.1 i reglementet för att inkludera dem i listan av
sektionsfunktionärer.

2



Motion om Att köpa en gris till en fattig familj Grisgruppen

Motion om
Att köpa en gris till en fattig familj

Grisgruppen

Bakgrund

P̊a sektionsmötet i LP1 uttryckte sektionen intresse för att införskaffa en sektionsgris och skickade ärendet
p̊a remiss. Ett alternativ som till̊ater sektionen att införskaffa en gris utan vidare obligationer är att
donera en gris till en fattig och behövande familj. För att stärka sektionens filatropiska image bör även
ett symboliskt grissoedjur införskaffas.

Yrkande

att1 Sektionen köper en gris till en fattig och behövande familj.

att2 Sektionen köper in en gosedjursminigris som ska kedjas fast p̊a Focus.

att3 Registrera Focus som ett stall.

att4 Fysikteknologsektionen lägger till posten grisskötare som §8.19 i reglementet bland funktionärer.
Punkten specificerar att Grisskötarens syfte är att sköta om sektionens grisar och att de är 0-2 till
antalet.

att5 Invalet av en till tv̊a grisskötare skall ske i LP1. Med aspning under LP 3 & 4.

att6 Lägga till en arbetsbeskrivning för posten grisskötare som inkluderar följande:

Det åligger grisskötaren:

• att ta hand om sektionens minigrisar.

• att ta hand om sektionens stallplatser.

• att se till att sektionen följer de föreskrifter som berör minigrisar i ”Jordbruksverkets föreskrifter
och allmänna r̊ad om villkor för h̊allande, uppfödning och försäljning av djur avsedda för
sällskaps och hobby”.

• att föra stalljournal för sektionens minigrisar.

• att avla fram nya generationer av starkare, finare minigrisar åt sektionen.

1



Motion om Att köpa en gris till en fattig familj Grisgruppen

att7 Lägga till grisskötaren under §2.4.1 i reglementet för att ålägga sektionsmötet LP1 att välja in
grisskötaren.

att8 Lägga till grisskötaren under §8.1.1 i reglementet för att inkludera den i listan av sektionsfunk-
tionärer.

2



Motion om Sektionsgrisar Grisgruppen

Motion om
Sektionsgrisar

Grisgruppen

Bakgrund

P̊a sektionsmötet i LP1 uttryckte sektionen intresse för att införskaffa en sektionsgris och skickade ärendet
p̊a remiss. Den arbetsgrupp som tilldelades ärendet har nu kommit fram till att det är potentiellt möjligt
för sektionen att införskaffa grisar ifall sektionen tar hänsyn till visa förutsättningar.

Yrkande

att1 Fysikteknologsektionen införskaffar tillräckligt med minigrisar för att undvika djurpl̊ageri.

att3 Fysikteknologsektionen hyr stallplatser åt sektionens minigrisar och registrerar dessa hos jordbruks-
verket.

att4 Fysikteknologsektionen lägger till posten grisskötare som §8.19 i reglementet bland funktionärer.
Punkten specificerar att Grisskötarens syfte är att sköta om sektionens grisar och att de är 1-2 till
antalet.

att5 Invalet av en till tv̊a grisskötare skall ske i LP1. Med aspning under LP 3 & 4.

att6 Lägga till en arbetsbeskrivning för posten grisskötare som inkluderar följande:

Det åligger grisskötaren:

• Att ta hand om sektionens minigrisar.

• Att ta hand om sektionens stallplatser.

• Att se till att sektionen följer de föreskrifter som berör minigrisar i ”Jordbruksverkets föreskrifter
och allmänna r̊ad om villkor för h̊allande, uppfödning och försäljning av djur avsedda för
sällskaps och hobby”.

• Att föra stalljournal för sektionens minigrisar.

• Att avla fram nya generationer av starkare, finare minigrisar åt sektionen.

att7 Lägga till grisskötaren under §2.4.1 i reglementet för att ålägga sektionsmötet LP1 att välja in
grisskötaren.

1



Motion om Sektionsgrisar Grisgruppen

att8 Lägga till grisskötaren under §8.1.1 i reglementet för att inkludera den i listan av sektionsfunk-
tionärer.

2



Sektionsstyrelsen
Motionssvar -

2021-12-02

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - arbetsgruppen om minigris

Bakgrund

Att skaffa ett flertal minigrisar vars överlevnad hänger p̊a en grisskötare, som samtidigt ska klara av F
eller TM är inte rimligt. N̊agon dag lär grisskötaren missa sitt uppdrag och d̊a bidrar sektionen till djur-
pl̊ageri, vilket inte är bra. Missar den aldrig sitt uppdrag ska den tv̊a g̊anger per dag enligt motionärerna
vara i Kungälv, vilket lär förstöra möjligheterna till att tillsko sig de utbildingsmöjligheter chalmerister
änd̊a g̊ar p̊a Chalmers för. Blir denna position n̊agonsin vakantsatt s̊a bidrar sektionen återigen till djur-
pl̊ageri. Sektionen är helt enkelt inte skapt för att ha hand om minigrisar.

Samtidigt har styret i sin av sektionsmötet godkända verksamhetsplan som m̊al att verka för korta-
re sektionsmöten. Att välja in en position grisskötare enligt de andra motionerna där den inget gör,
gagnar ej sektionen n̊agot medan sektionsmötet förlängs, vilket är en utav trösklarna som försämrar
möjligheterna till en bra sektionsdemokrati. Matsvinets syfte att bidra till mindre svinn p̊a sektionen är
beundransvärt, men utan beskrivning av hur detta svinnundvikande ska g̊a till känns positionen tandlös,
och skulle s̊aledes liksom grisskötaren endast bidra till längre sektionsmöten.

Att köpa en gris till en fattig afrikansk familj, samt att kedja fast en gosegris p̊a Focus är ett okej
förslag. Tänk dock, sektionsmedlem, p̊a att sektionen har en budget, och att investering i detta innebär
mindre investering i n̊agot annat.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet



Motion om en köttfri sektion Erik Levin

Motion om
en köttfri sektion

Erik Levin

Bakgrund

Under det föreg̊aende läs̊arets sektionsmöten togs en rad beslut för att minska sektionens koldioxidut-
släpp. Att avskaffa plastbestick och klimatkompensera sektionsbilen var n̊agra av dem men likväl sak-
nades ett beslut bland de otaliga sidorna av protokoll. Det beslutet som skulle ha bland den största, om
inte den största, effekten p̊a sektionens utsläpp, nämligen beslutet om en köttfri sektion.

Fr̊an exempelvis EAT- Lancet Commissions rapport om h̊allbar matkonsumtion behöver vi mer än
halvera v̊ar globala köttkonsumtion för att kunna en närma oss n̊agot som liknar ett h̊allbart samhälle
och för västerländska länder innebär det en än större sänkning [1]. Tillsammans med SLU:s rapport
om djurh̊allning och h̊allbarhet Sverige kan vi reducera antalet svenska nötkreatur med ca 800 000 djur
och helt sluta äta utländskt kött men samtidigt tillgodose hela v̊ar befolkning med deras proteinbehov
[2]. För att p̊a riktigt göra skillnad och ta det absolut nödvändiga ansvaret för en h̊allbar planet och
v̊ar gemensamma framtid är en köttfri sektion ett måste. Här talar siffrorna klarspr̊ak. Den svenska
genomsnittliga m̊altiden släpper ut mer än tre g̊anger s̊a mycket än vad som behövs för en h̊allbar
konsumtion p̊a ca 1,8 kg CO2-ekvivalenter gentemot h̊allbara 0,5 kg CO2-ekvivalenter [3]. Med tanke p̊a
alla veckovisa matarr, aspluncher och alla andra matarr p̊a sektionen är d̊a besparingspotentialen enorm.

Med dessa siffror och forskning i ryggen ser jag inte heller n̊agot h̊allbart argument mot att fortsätta
med kött p̊a sektionen. Argumenten som kvarst̊ar för ett fortsatt köttätande är enbart av subjektiv
natur, smak, tycke och preferens. Men oavsett vad vi som enskilda individer känner s̊a kvarst̊ar tyvärr
det faktum att vi som ett kollektiv m̊aste minska köttkonsumtionen och det innebär att varje enskild
människa m̊aste förändra sitt levnadssätt. Det g̊ar inte att äta kött varje dag, det är helt enkelt inte
h̊allbart och att inte servera kött gratis, kraftigt subventionerat eller alls, är ett helt nödvändigt steg för
att uppn̊a det. Jag säger dock inte att varje enskild människa här m̊aste bli vegan. Utan jag säger enbart
att vi som ingenjörsstudenter, beväpnade med logik, rationalitet och vetenskap, tar det kollektiva ansvar
som forskningen säger att vi m̊aste göra och tillsammans begränsar v̊ar köttkonsumtion för en bättre
framtid.

Yrkande

att Att inga kommitéer, föreningar, organ, funktionärer eller liknande grupperingar som st̊ar under
F-sektionen skall inhandla, tillaga eller servera kött i n̊agon form.
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Motion om en köttfri sektion Erik Levin

1. Prof Walter Willett, et al. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets
from sustainable food systems. [Rapport p̊a internet]. 19 januari 2019. The Lancet Commissions;
393(10170);447-492, 2 februari 2019. DOI; 10.1016/S0140-6736(18)31788-4 [Hämtad 26 september
2021]. Tillgänglig p̊a https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4

https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet Commission Summary Report.

pdf

2. Röös, E, Patel, M, Sp̊angberg, J, Carlsson, Georg, Rydhmer, L. Limiting livestock production to
pasture and by-products in a search for sustainable diets. [Rapport p̊a internet]. Uppsala: Sveriges
lantbruksuniversitet; 2016. Food policy; (58);1-13. DOI; 10.13140/RG.2.2.10023.50087 [Hämtad 24
september 2021]. Tillgänglig p̊a https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.10.008

3. Världsnaturfonden. Matkalkylatorn. [Internet]. 21 mars 2021. Solna: Världsnaturfonden. [Hämtad
24 september 2021]. Tillgänglig p̊a: https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/matkalkylator/
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Valberedningen 2021/2022
2021-12-01

Fysikteknologsektionen

Nominering FnollK 2022
Ordförande: Felix ”Örnen” Hörnfeldt

Motivering:Med sin örnblick har Felix
övergripande koll på FnollK:s verksamhet.
Felix tror att kommunikation är nyckeln till
ett bra samarbete och med Alva vid sin sida
kommer han leda gruppen till skyarna. Val-
beredningen är säkra på att han kommer ta
vara på gruppen och skydda dem under sina
vingar.

Vice Ordförande: Alva ”Precision” Limbäck

Motivering:Med sin gipshand har Alva
styrt gruppen rätt i alla lägen. Hon har under
aspningen vunnit folks hjärtan och visat ett
stort intresse för att värna om gruppens dy-
namik. Med sin fridfulla inställning kommer
Alva och Felix vara ett bra komplement till
varandra. Valberedningen har fullt förtroen-
de för att Alva kommer vara en stjärna som
vice ordförande i FnollK.

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



Valberedningen 2021/2022
2021-12-01

Fysikteknologsektionen

Kassör: Marcus ”Suroeg” Johansson

Motivering:Marcus har under aspningen
fått förtroende från de andra asparna tack
vare sitt lugn och sin arbetsvilja. Han har
visat stort intresse för FnollK:s räkenska-
per och kommittén i stort. Dessutom har
han stor erfarenhet som femfaldig bokförare
i sin tidigare elevkår och kommer inte hel-
ler FIFfla med pengarna. Valberedningen är
övertygade om att Marcus kommer göra ett
fenomenalt jobb som kassör för FnollK.

Gruppmotivering: Under aspningen har samtliga nominerade visat stort engagemang och
haft en positiv attityd. Vidare har de visat stort intresse att verka för sektionsnyttan och
välmåendet för sektionens medlemmar. Valberedningen är övertygade om att gruppen kommer
utföra FnollK:s åligganden väl och framförallt ha riktigt kul tillsammans!

Nedan följer, utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i FnollK 2022:

• Emma ”Bach” Chan

• Hugo ”Balder” Rådegård

• Samuel ”Garβon” Martinsson

• Elin ”Lo” Ekstedt

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



Valberedningen 2021/2022
2021-12-02

Fysikteknologsektionen

Nominering FARM 2022
Ordförande: Marcus Möller

Motivering: Marcus visar stort intres-
se för arbetsmarknaden och är villig
att gå ”all in” i FARM-uppdraget. Som
ledare kan han se styrkor inom grup-
pen och använda dem. Marcus ser fram
emot att bli mer engagerad i sektionen
och är inte rädd för att representera
sektionen utåt, därför tror vi att han
kan axla rollen som ordförande.

Vice ordförande: Erik Karlsson Öhman

Motivering: Erik är lockad av arbetet
FARM gör som grupp och kontakten
med företag. För Erik är det viktigt att
öka FARMs synlighet på sektionen och
att jobba tillsammans mot ett gemen-
samt mål, därför tror vi att han skulle
passa som vice ordförande.

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



Valberedningen 2021/2022
2021-12-02

Fysikteknologsektionen

Kassör: Olle Lyth Andersson

Motivering: Olle är intresserad av att
ha kontakt (”deala”) med företag och
vara ett ansikte mot dem. Han vill öka
nyttan av FARMs arbete för sektionens
medlemmar. Olle är noggrann, stresstå-
lig, självgående och har läst ett par kur-
ser i ekonomi på universitetet, vilket är
varför vi tror att han skulle göra ett bra
kassörsjobb.

Gruppmotivering: De nominerade visar alla ett stort intresse för FARM och är måna om
att kommittén ska synas mer på sektionen. Valberedningen tror att denna trio kommer utgöra
en stabil grund för FARM 2022.

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



Valberedningen 2021/2022
2021-12-02

Fysikteknologsektionen

Nominering Förtroendeposter FIF 2022
Ordförande: Harald de Blanche

Motivering: Harald har stort förtro-
ende från övriga sökande. Han är be-
redd att lägga mycket energi på FIF
och ta mycket ansvar. Valberedningen
tror därför att han hade passat bra som
ordförande.

Vice ordförande: Simon Norin

Motivering: Simon har visat stort en-
gagemang för att få ihop en samman-
svetsad grupp under aspningen där alla
ska bli hörda. Med sitt lugna sätt och
utåtriktade personlighet tror valbered-
ningen att han hade varit en ypperlig
vice ordförande.

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



Valberedningen 2021/2022
2021-12-02

Fysikteknologsektionen

Kassör: Felix Persson

Motivering: Felix ser en chans i FIF
att kombinera sina intressen av sport
och ekonomi med önskan att vara ak-
tiv på sektionen. Att ta ansvar är in-
te skrämmande för Felix och valbered-
ningen tror att han hade gjort ett bra
jobb som kassör.

Gruppmotivering: De nominerade visar alla ett stort intresse för FIF och är måna om att
locka till sig fler människor till FIF:s framtida arr. Valberedningen tror att denna trio kommer
utgöra en stabil grund för FIF 2022.

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



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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Sektionsstyrelsen
Motionssvar -

2021-12-01

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Dumväst rösträtt

Bakgrund

Styret m̊a diskutera dumma fr̊agor ibland, men tror inte att dumvästinnehavaren skulle hjälpa i s̊adana
diskussioner. Styrets jobb är att ta fram rimliga beslut, och att h̊alla dumhet, även kul dumhet i schack.
Dumvästinnehavaren har som expertis omr̊ade att göra n̊agot dumt, inte att reda ut hur man bäst löser
en dum situation. Det bör ocks̊a tilläggas att dumvästinnehavaren skulle f̊a alla styretmötesrättigheter,
och därmed p̊a m̊anga sätt skulle bli en helt ovalberedd, icke-förtroendeinvald styrelseledamot. Detta
vore dumt.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen p̊a

att avsl̊a motionen i sin helhet.



Motion om V̊arbal
Mijo Thoresson, Mikael Eriksson,

Maja Rhodin, Emrik Östling & Anton Nordbeck

Motion om

Vårbal

Mijo Thoresson, Mikael Eriksson,
Maja Rhodin, Emrik Östling & Anton Nordbeck

Bakgrund

Vad är en bal? Den kan va dötrist, tr̊akig, och alldeles alldeles underbar. Nollan f̊ar just nu uppleva en
sektionsarrad bal, och det är allmänt känt som mottagningens bästa arr, men för äldre teknologer finns
ingen chans att uppleva n̊agot s̊a magiskt. Det tycker vi i BalNgt är synd, och skulle vilja fixa s̊a att
alla baltörstiga teknologer f̊ar vad de söker. En bal för alla F:are, v̊ar bal. Denna bal kommer att arras
i LP4 för att inte krocka med K̊arens bal. 20000 täcker inte hela balkostnaden utan biljettpris kommer
att behöva tas, men 20000 skulle sänka ner priset till 300 krs omr̊adet vilket är en klar fördel mot de
centralt organiserade p̊a k̊arniv̊a. V̊arbalen är n̊agot som vi i BalNgt är taggade p̊a att arra, nu hoppas
vi att det är n̊agot ni är taggade p̊a att g̊a p̊a, s̊a att motionen kan ges bifall och balen blir av.

Yrkande

att lägga till en utgift i budgeten p̊a 50000kr: V̊arbal

att lägga till en inkomst i budgeten p̊a 30000kr: V̊arbal

att ålägga Balngt att arrangera en v̊arbal

1



Sektionsstyrelsen
Motionssvar -

2021-12-02

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Vårbal

Bakgrund

Som svar p̊a den reotriska fr̊agan, kan en bal vara väldigt tr̊akig om bara 4 av 100 möjliga kommer.
Antal biljetter beräknas vara närmare 100. Styret vill ha det bekräftat att det finns intresse nog för
att fylla en s̊a stor bal innan en netto utgift p̊a 20000kr godkänns. Pengar spenderade här är mindre
pengar spenderade n̊agon annanstans. Styret vill därför att BalNgt återkommer efter att ha undersökt
om intresse för en v̊arbal faktiskt finns.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen p̊a att

att skicka motionen p̊a remiss, med tillkrav att arbetsgruppen skall vara funktionärerna i BalNgt.



Motion om Personlig skylt till sektionsbilen Emrik Östling, Mijo Thoresson, Oscar Litorell

Motion om
Personlig skylt till sektionsbilen

Emrik Östling, Mijo Thoresson, Oscar Litorell

Bakgrund

Helikoptern har länge g̊att utan en speciell regestringsskylt, n̊agot som m̊anga andra sektionsbilar har.
N̊agra förslag (som alla är lediga) är: DRAGOS, F=BIL (F BIL), FSTYRET, TKTEM, TKTFY,
HEGARTY, TANGENT, JANA, HLKPTRN

Yrkande

att betala 6200 kr för att f̊a en personlig skylt över en tio̊arsperiod.

att ålägga sektionskassören att införskaffa en personlig skylt till sektionsbilen.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar -

2021-12-02

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Personlig skylt till sektionsbilen

Bakgrund

Styret rekommenderar att motionen avsl̊as främst av tv̊a anledningar. Den första är att det kostar 6200
kr. En investering i detta är mindre pengar till annan sektionsaktivitet under året. Allting har en kostnad.

Det bör ocks̊a beaktas att sektionsbilen hyrs ut till sektionsmedlemmar i stort, och att vi med en personlig
skylt som sektion skulle behöva st̊a till svars för d̊aligt körande och annat som vi ej vill att allmänheten
associerar med Fysikteknologsetkionen

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.
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