
F-styret 2009/10
Verksamhetsberättelse

Fysikteknologsektionen, Chalmers

F-teknologsektionen

Verksamhetsberättelse för F-styret
2009/2010

F-styret 2009/10 anser att vi följde stadgar och reglemente på ett ypperligt
sätt. Bland annat hade vi en riktig verksamhetsplan! Denna presenteras nedan
tillsammans med sammanfattningar om vad vi gjort åt sakerna.

Utöver dessa speci�ka punkter arrades sektionsmöten, sektionsaktivasitsar
koordinerades och sektionens dagar styrdes upp. En mastermottagning anordna-
des och bokbytardagar har hållits varje läsperiod. Dessutom sker en stor mängd
saker löpande, bland annat administrativa saker som bokföring och examenspå-
skrifter. Dessutom besöktes en stor mängd möten! Möten är ju trots allt styrets
främsta verktyg.

Genom styretmöten och kärnstyretmöten hålls sektionen igång, likt en upp-
smörjd mekanisk ekorre, fast utan tandproblem. Dessutom går ju det stora sam-
arbetet med kåren igenom styret, liksom arbetet mot Chalmers i programråden,
utbildningsområdesrådet och så vidare. Det har ju varit en del organisations-
ändringar på gång inom Chalmers. Ett exempel var EDIT-utredningen, som vi
skrev ett remissvar till. Det projektet är för övrigt nedlagt.

Verksamhetsplan

F-styret skulle under verksamhetsåret 2009/2010 verka mot
följande mål:

• Fortsätta förberedelserna inför avska�andet av kårobligatoriet

Arbetet med denna punkt skedde, kanske inte speciellt förvånande, främst
i samarbete med kåren och övriga sektioner. Bland annat har olika nya
�nansieringsmodeller diskuterats, hur man ska kunna lyfta fram med-
lemsnyttan etc.

Inom sektionen såg vi främst över ekonomin och hur den skulle påverkas av
förändringen. Detta skedde samtidigt som Chalmers började se över alla si-
na pengar och man inte alls visste hur det skulle påverka sektionsekonomin
� det är ju utbildningsprogrammen som står för de största inkomsterna till
sektionen. Samtidigt så började Vattenfalls samarbetsavtal att förändras,
osv. Vi började även titta över hur städningen av Focus skulle komma att
se ut, och detta diskuterades på sektionsmötet i LP3. Inga förändringar
gjordes där.

Det hela slutade dock ganska tvärt då kårfullmäktige enhälligt beslutade
att man tills vidare ville behålla kårobligatoriet lokalt på Chalmers. Chal-
mers styrelse biföll sedan detta. Det är viktigt att man fortsätter visa vad
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sektionen gör och utveckla utbudet för att ha så nöjda medlemmar som
möjligt, men tills vidare �nns det ingen direkt begränsning på ekonomin.

• Tillse att det �nns adekvata lunchlokaler och studieplatser åt F-

sektionsteknologerna. Exempelvis arbeta för att vi får tillgång

till Signes och dess kök så snart som möjligt.

I och med öppnandet av Signes kök betraktar vi den delen av punkten som
avslutad. Vad gäller studie- och datorarbetsplatser har vi uppmärksammat
att de kanske är lite för få vid tentaveckorna, men sannolikheten är inte
direkt jättestor att det ordnas �er � speciellt i och med att mindre årskullar
är att vänta de kommande åren. Dock inleddes en statistikjakt för att få
jämförbar data med andra lärosäten, så att man i framtiden kan ha mer
faktabaserade argument.

• Verka för trivseln och sammanhållningen mellan program, års-

kurser och språkgränser. Något arr för alla med ett bredare ut-

bud!

Mellan teknisk fysik och teknisk matematik såg vi inga direkta motsätt-
ningar. Ett större arbete lades därför på att försöka få bättre gemenskap
mellan grundutbildningen och masterstudenterna, framför allt de som inte
varit med i sektionen tidigare. Bland annat hade vi möten med alla mas-
terkoordinatorer för program knutna till sektionen, om sammanhållning
inom och mellan de olika programmen. Enligt den psykosociala enkäten
tyckte dock många masterstudenter att det till viss del saknas arrange-
mang ordnade av andra masterstudenter, åtminstone inom sektionen.

Frågan är ju hur mycket man kan driva fram utifrån. Däremot ska man gi-
vetvis informera om de aktiviteter som faktiskt �nns. Därför infördes Sty-
rets tvåspråkiga nyhetsbrev. Under året utkom det en gång per läsperiod.
Vi hoppas att det utvecklas vidare och att medlemmarna och föreningarna
verkligen väljer att utnyttja det.

• Slutföra incidenthanteringsdokumtentet.

Dokumentet är slutfört och infört i �F-sektionens övriga styrdokument�.
Liknande arbetsordningar har även införts vid andra sektioner och på
kåren centralt, till stor del baserat på F:s modell.

• Se över möjlighet och intresse att permanent insyna Focus.

En rapport om en eventuell insynings fördelar och nackdelar presentera-
des på sektionsmötet i LP3 09/10. En proposition om att F-styret skulle
verka för insyning antogs enhälligt i sektionsmötet i LP4, med villkoret
att Huset skulle godkänna saken. Under året �ck vi aldrig något direkt
svar från sagda Huset. Då detta är en så stor förändring om det är skall
den även lyftas nu på detta sektionsmöte, LP1 10/11, så att en större del
av sektionen kan vara delaktig.

• Verka för �er skåp i fysikhusen.

En icke-försumbar andel av Husets ledande har kontaktats, men de har
tydligen inte med saken att göra. Att själv köpa in skåp bedömdes inte
vara rimligt, då skåp av denna typ är löjligt dyra. Däremot organiserades
en ny skåpklippning med nya F-styret för att minska bristen.
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• Fortsätta med och utveckla bokbytardagarna.

Vi anordnade bokbytardagar i början av varje läsperiod. Ett par olika
tider prövades � lunchen verkar vara allra bäst. Det som begränsar mest
är att in�ödet av böcker till försäljning är lite lågt.

• Verka för fortsatt tillgång till skyddsrummet eller likvärdig lokal.

Det verkar vi fortfarande ha...

• Arbeta för att revisions- och verksamhetsberättelser i framtiden

lämnas in i tid.

Det har varit vissa påtryckningar för att få in bokföringar och verksam-
hetsberättelser i tid från föreningsfolk som suttit i modern tid. Kvartals-
redovisningsystemet har bidragit till att det är lättare att få sina saker
klara före det är för sent. Här är för övrigt ännu ett av de dokument som
kommer in till rätt möte!

• Verka för att ett cafe öppnas i något av fysikhusen.

I och med öppnandet av Café Canyon betraktar vi punkten som avslutad.

• Undersöka intresse och möjlighet till ett höstlov.

Det �nns ingen egentlig chans att börja LP1 tidigare eller sluta LP2 se-
nare. Dock verkar det som att det ska bli ett lite mer informellt höstlov,
åtminstone på kandidatdelen av utbildningen. Planen är att lägga tentor-
na i början av veckan så att det blir i alla fall ett par dagars andningspaus.
Troligtvis sker detta först nästa läsår, till (eventuell) glädje för de allra
�esta som svarade på den psykosociala enkäten.

• Verka för att synliggöra sektionen bland mastersstudenter.

Nyhetsbrevet är en stor del i detta. Dessutom har vi verkat för tvåspråkig
a�schering � med varierade resultat. Utöver det har vi tillsett att det nya
F-styret ordnade en informationsstund som nådde �er nya masterstuden-
ter än vad vi själva lyckades med i början av vårt år.

• Tillse att alla mastersstudenter kan få information om sina rät-

tigheter och skyldigheter på sektionen, på engelska.

Detta gjordes främst genom den ovan nämnda informationsstunden. Det
�nns även planer på att sätta ihop ett sammandrag av styrdokumenten på
engelska. Skyddsombuden har åtagit sig detta projekt, då det även �nns
planer på att ett mer systematiskt sätt arbeta med masterstudenternas
arbetsmiljö detta verksamhetsår.

3


