
Sektionsstyrelsen
Budgetförslag

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Budgetförslag
F-styret 13/14

INTÄKTER UTGIFTER
Programr̊adet F 265000 FnollK 165000
Programr̊adet TM 85000 SNF 56200
Sektionsavgift 60000 FIF 31000
FARM 30000 Finform 23400
Räntor 3500 Spidera 1000
Övriga intäkter 500 Styret 16200
TOTALT: 444000 Valberedning 5000

Utbildning 5200
Sektionsmöten 11000
Stormöten 2000
Sektionens dag 20000
Tacksittningar sektionsaktiva 10000
Hemsida 10000
Sektionsbil 30000
Hofflor 4310
Ärtsoppa 10000
Julmiddag 15000
Masters- och alumniverksamhet 3000
Diverse projekt 3000
Telefon 2000
Tidning 3700
Försäkring 1300
Sektionsbilen netto före avskrivning 21390
Focus upprustning 25300
Oförutsedda avgifter 0
Finansiella avgifter 11000
Motioner 4000
Sektionspott 10000
FY-världen 10000

TOTALT: 510000
RESULTAT -66000
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Förtydligande av budgetposter

STYRET SNF
Administration 2500 Cocktailparty 27000
Bil- och resekostnader 2000 Utvärderingsluncher F/TM 5000
Kassörsmöten 700 Teambuilding 3000
Teambuilding styret 2750 Aspning 3000
Teambuilding kärnstyret 750 Representation 2000
Kärnstyret - aspning och överlämning 3000 VBL 3000
Representation 4500 Kursutvärderingsfrämjande medel 6000
TOTALT: 16200 Lunchmöten 6500

Övriga utgifter 700
TOTALT: 56200

FINFORM FIF
Tidning lp 1 nr 1 4500 Hallhyra fysiken 16400
Tidning lp 1 nr 2 4100 Materialinköp 2100
Tidning lp 2 4100 Arr: nollningen 700
Tidning lp 3 4100 Arr lp1: Bowling 1500
Tidning lp 4 4100 Arr lp2: Laser Dome 2800
Reportage 800 Arr lp3: Dragos Cup + Skidor 500
Aspning / Teambuilding 1500 Övriga arrangemang 1000
Övriga utgifter 200 Deltagande CM 2000
TOTALT: 23400 Arrangerande CM 0

Subvention Göteborgsvarvet 3000
Representation 500
Aspning / Teambuilding 500
TOTALT: 31000
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Förklaring av budget

Denna text förklarar styrets tankar bakom v̊art budgetförslag och skillnader mot förra året.
Fysikteknologsektionen har de senaste åren totalt sett g̊att under budget, vilket vi som ideell förening

inte vill göra och det fortsätter kan det även leda till att vi blir skatteskylldiga. Därför har vi i v̊art förslag
för i år budgeterat ett negativt resultat för att jämna ut denna budgetunderskridning. Dessa pengar vill
vi lägga p̊a saker som är till nytta för s̊a stor del av sektionen som möjligt, men inte p̊a n̊agonting som
behöver upprepas år efter år.

UTGIFTER

De poster som skiljer sig ifr̊an förra årets budget är förklarade nedan, varav sektionsbil, hemsida och
FY-världen är nya poster. Poster som inte har lämnats oförändrade anser vi har lagts p̊a en bra niv̊a
och vill fortsätta med denna.

SNF

Vi anser att SNF har en mycket viktig roll p̊a v̊ar sektion och vi vill att de skall fortsätta h̊alla uppe v̊ar
studiekvalitet. SNF har i år utvecklat sina rutiner kring bl.a. föreläsningsanteckningar, vilket har gjort
att deras löpande utgifter är n̊agot högre. De h̊aller även i Cocktailpartyn som med ökat medlemsantal
behöver mer pengar för att beh̊alla sin kvalitet.

Spidera

Spidera har väldigt sm̊a utgifter varje år och vi anser det därför rimligt att sänka deras budgetpost.

Sektionsmöten

Med ökan antal medlemmar anser årets styre att sektionsmöten behöver en förhöjd budgetpost för att
möta denna medlemsökning.

Hemsida

En ny hemsida är under uppbyggnad och kommer med stor sannolikhet öppnas under v̊aren eller som-
maren. Dock väntas en del kostnader tillkomma innan den är fördigställd.

Sektionsbil

V̊ar bil bist̊ar flera av v̊ara medlemmar under varje år, men g̊ar tyvärr sönder med jämna mellanrum.
Kostnader för dessa täcks inte helt upp utav avgifter vid uthyrning och vi anser därför att detta bör ing̊a
i v̊ar budget d̊a en sektionsbil är av stor sektionsnytta.
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Julmiddag

Sektionens julmiddag är en trevlig sammankomst som DP varje år arrangerar åt sektionen. Styret hoppas
att laxen räcker till alla om DP f̊ar lite mer pengar att jobba med.

Focus, upprustning

Sektionens lokal används ofta och av m̊anga sektionsmedlemmar och utst̊ar därför ett stort slitage. Det
ligger därför i sektionens intresse att upprustning utav denna sker löpande för att h̊alla trevnadsninv̊an
s̊a hög som möjligt.

FY-världen

FY-världen är ett samarbete i uppstartsfasen mellan sveriges olika Fysikteknologsektionsliknande föreningar
och det finns planer p̊a projekt som stärker banden mellan m̊anga av sveriges tekniska och matematiska
fysiker. Vi p̊a Chalmers kommer i v̊ar att arrangera en sammankomst för sveriges olika fysikteknolog-
sektioner där planering av detta samt utbyte av information mellan v̊ara olika sektioner kommer ske.

Fasta kostnader

Sektionens fasta utgifter är telefon, tidning, försäkring, sektionsbilen netto före avskrivning samt finan-
siella avgifter. Dessa kostnader kan vi inte göra n̊agonting åt om vi vill beh̊alla tjänsterna.

Övriga budgetposter

Övriga budgetposter har vi valt att beh̊alla fr̊an förra året i v̊art förslag.

INTÄKTER

Det som skiljer i intäkter i år fr̊an förra året är att vi har tagit bort posterna Selecta och Focumateriet.
Selecta har tidigare betalat för att ha en godisautomat st̊aendes i Signes, men denna är numera borttagen.
Därför f̊ar vi inte in n̊agra pengar fr̊an dem. Focumateriet har ont om pengar, men gör m̊anga bra saker
för sektionen genom att sköta om bland annat Focumaten, Drickomaten, Focumama och sektionens
flipperspel. Styret tycker därför att de inte längre behöver betala ut 1000 kr till oss.

Vi har inte förhandlat om ökade intäkter fr̊an programmen d̊a antalet antagna medlemmar är samma
som förra året. Förhandlingar för inflation gjordes för tv̊a år sedan, vilket gör att vi inte känner behov
av att göra detta i år.

4


