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F-styret
Preliminär verksamhetsplan

Fysikteknologsektionen, Chalmers Tekniska Högskola

Fysikteknologsektionen
Preliminär verksamhetsplan för F-styret

2015/2016

F-styret skall under verksamhetsåret 2015/2016,
utöver sina ordinarie åligganden,

genomföra följande:

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

• Se över sektionens IT-system
Se över hur hanteringen av sektionens IT-system kan förenklas och vilka tjänster som kan flyttas
ut från sektionens egna system. (2, 4)

• Se över möjligheten att få mer lokaler
Utred möjligheterna och verka föra att få disponera en större sektionslokal, fler utrymmen för
engagerade samt mer lagerytrymme för sektionens inventarier.

• Utveckla ekonomistyrningen
Genom att undersöka möjligheterna att minska kontanthanteringen på sektionen kan man skapa
en säkrare miljö för sektionens aktiva, kassörerna i synnerhet. Genom att se över sektionens och
kommittéernas redovisningsmöjligheter och -krav kan man öka insikten i kommittéerna och däri-
genom bidra till större personlig utveckling för de aktiva och öka den ekonomiska säkerheten. (4,
7, 8)

Verka för bästa tänkbara utbildningskvalité och för att teknologer
har en god kontakt med näringslivet under och efter avslutade
studier

Främja ett rikt studentliv

• Verka för en fortsatt hållbar användning av sektionens lokaler
Under verksamhetsåret 14/15 genomfördes ett arbete för att förändra rutiner och attityder kring
användandet att de lokaler som sektionen disponerar i syfte att säkerställa att dessa används på ett
långsiktigt hållbart sätt. Utvärdera och vidareutveckla de rutiner och riktlinjer som utarbetades
och säkerställ att de fortsätter att följas genom att belysa och diskutera deras syfte med med de
som främst nyttjar lokalerna.

• Utveckla informationsarbetet
Utveckla metoder för att synliggöra sektionens dagliga verksamhet och ta fram en strategi för att
kommunicera till sektionens medlemmar. (4,5,7,8,10)

• Fira Teknisk fysiks 60-årsjubileum
Under 2016 kommer Teknisk fysik fylla 60 år, detta är något som kommer att uppmärksammas
under verksamhetsåret 15/16.
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Skapa utrymme för personlig utveckling genom engagemang i sek-
tionens verksamhet

• Utöka möjligheten att engagera sig i mindre projekt på fler nivåer
Skapa en struktur och en plattform för att sektionens medlemmar ska kunna engagera sig med ett
kortare tidsspann än ett år. (7,8)

Representera och stödja sektionens medlemmar

• Utveckla SAMOs roll
Utreda hur SAMO rollen i styret bör se ut och hur de olika delarna av arbetet bör fördelas. Samt
finna strukturer för hur man kan öka SAMOs synlighet för sektionens medlemmar.
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Sektionsstyrelsen
Preliminär budget

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Preliminär budget
Fysikteknologsektionen 15/16

INTÄKTER 14/15 15/16 UTGIFTER 14/15 15/16
Programr̊adet F 275000 275000 FnollK 180000 180000
Programr̊adet TM 88000 88000 SNF 50300 52300
Sektionsavgift 70000 70000 FIF 28000 28600
FARM 30000 40000 Finform 22000 22300
Räntor 3500 3500 Spidera/IT 1000 10000
Övriga intäkter 500 500 Styret 13800 13850
TOTALT: 467000 477000 Valberedning 5000 5000

Utbildning 5200 3000
Sektionsmöten 11000 11000
StormötenMöteskostander 2000 2600
Sektionens dagvecka 20000 30000
Sammanh̊allning sektionsaktiva 13000 14000
Hemsida/webtjänster 9000
Sektionsbil 20000 10000
Hofflor 5010 4800
Ärtsoppa 8000 9000
Julmiddag 15000 15000
Mastersverksamhet 5000 5000
Diverse projekt 3000
Tidning 3700 5000
Försäkring 1300 1300
Sektionsbilen netto före avskrivning 21390
Focus upprustning 25300 25300
Oförutsedda avgifter 0 0
Finansiella avgifter 5000 5000
Sektionspott 10000 10000
SaFt 5000 8000
Datorsystem 6000
60-̊arsjubileum 30000

RESULTAT -27000 -24050 TOTALT: 494000 501050
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Förtydligande av budgetposter

STYRET 14/15 15/16 SNF 14/15 15/16
Administration 2500 2500 Cocktailparty 27000 27000
Bil- och resekostnader 1000 1000 Utvärderingsluncher F/TM 5000 5000
Kassörsmöten 700 Teambuilding 3000 3000
Teambuilding styret 3300 3300 Aspning 4500 4500
Teambuilding kärnstyret 750 750 Representation 2000 4000
Kärnstyret - aspning och överlämning 3000 3000 VBL 5000 5000
Representation 3300 3300 Kursutvärderingsfrämjande medel 3000 3000
TOTALT: 13800 13850 Övriga utgifter 800 800

TOTALT: 50300 52300

FINFORM 14/15 15/16 FIF 14/15 15/16
Tidning lp 1 4800 4800 Hallhyra fysiken 14800 15400
Tidning lp 2 4800 4800 Materialinköp 2000 2000
Tidning lp 3 4800 4800 Arrangemang 4200 4200
Tidning lp 4 4800 4800 Deltagande CM 2000 2000
Reportage 1000 1000 Subvention Göteborgsvarv 3000 3000
Aspning / Teambuilding 1500 1500 Representation 500 500
Övriga utgifter 300 600 Aspning / Teambuilding 1500 1500
TOTALT: 22000 22300 TOTALT: 28000 28600

2



Sektionsstyrelsen
Preliminär budget

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Förklaring av budget

Denna text förklarar styrets tankar bakom v̊art budgetförslag och skillnader mot förra året. Fysiktekno-
logsektionen 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
återigen budgeterat ett negativt resultat för att jämna ut denna budgetunderskridning.

Skillnader mot förra året

Intäkter

Det har g̊att bra för FARM de senaste åren och till nästa år vill de höja ribban lite för att f̊a ett högre
m̊al att jobba mot och ser utvecklingspotential i denna ändring.

SNF

I och med att den nya ekonomiska policyn klubbades f̊ar SNF i framtiden köpa in tv̊a plagg per person
istället för ett, för att finansiera detta har budgeten för representation dubblats.

FIF

Kostnaden för hallhyran p̊a Fysiken var förra året högre än väntat och därför har årets budget justerats.

Finform

Finform har av styrelsen f̊att tryck p̊a skjortorna betalat vilket är n̊agot som är tänkt att återupprepas
kommande år och därför budgeterat för.

Spidera/IT

Förra året fanns flera poster för IT-relaterade saker. Eftersom Spidera sköter allt som har med IT att
göra lades dessa poster ihop. Tanken är att den ska finansiera det verksamhetsplanspunkten rörande
IT-system s̊a väl som regelbundna kostnader.

Styret

Posten kassörsmöten stryks för att integreras i posten möteskostnader, att han en budgetpost för just
kassörsmöten och stormöten men inte andra typer av möten kändes överflödigt.
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Preliminär budget

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Utbildning

Sektionen arrangerar inte s̊a m̊anga utbildningar, budgeten anpassad efter årets utfall.

Sammanh̊allning Sektionsaktiva

Förra året ökades posten med 3000 för att finansiera storteambuilding, detta räckte inte till utan pengar
fick äskas fr̊an k̊aren, en liten höjning kan underlätta till nästa år.

Hemsida/webtjänster

Sammanslagen med Spidera.

Sektionsbilen

En ny försäkring har tecknats för bilen som är 5000 kronor billigare än den tidigare. Bilen har dessutom
inte kostat lika mycket i år som beräknat.

Hofflor

Hofflor är inte s̊a dyrt, och fullt genomförbart p̊a lägre budget.

Ärtsoppa

Ärtor är ganska dyrt, anpassning efter utfall.

SaFt

SaFt st̊ar för Sammarbetande Fysikteknologer och är ett samarbete mellan F-styren p̊a tekniska högskolor
i Sverige. Sammarbetet best̊ar i konferenser p̊a respektive utbildningars skolor. Under verksamhets̊aret
är träffar i Stockholm och Linköping inplanerade.

60-̊arsjubileum

Nästa år fyller sektionen 60 år vilket vi tycker ska firas. Eftersom vi vill att det ska bli ett ordentligt
firande som kan locka m̊anga alumner behöver arrangemanget finansieras i niv̊a med F-balen.
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Motion om arbetsgrupp för omstrukturering av studienämnden Jesper Johansson

Motion om
arbetsgrupp för omstrukturering av

studienämnden
Jesper Johansson

Bakgrund

Under flera år har sittande i studienämnden känt att det finns problem med SNFTMs struktur, men
aldrig lyckats ta sig tid att komma fram med ett bra och genomtänkt förslag. De stora problem som
finns och som identifierats i dagsläget följer nedan.

Systemet med kontinuitetsgrupper som det existerar i dagsläget innebär att personen som har huvudan-
svar för påverkansarbete bara sitter på sin post i ett halvår. Sittande i år har också upplevt att posten
vice ordförande inte har ett riktigt syfte, utan man sitter snarare som ledamot som senare kommer bli
ordförande.

Invalen för studienämnden är skevt fördelade över året. Man väljer in potentiellt 8 personer i läsperiod
4, 2 i läsperiod 1 och 2 i läsperiod 2. Man har dessutom ett väldigt lågt söktryck, med ett stort antal
poster. Dessa effekter innebär att SNFTM i praktiken väljs in året om, och alla som söker kommer med.
Detta gör gruppdynamiken svårare än vad den behöver vara, och gruppsammanhörigheten är låg. Man
har dessutom ett fåtal poster som gör mycket och några som gör väldigt lite.

SNFTMhåller i dagsläget på att starta upp en mastersnämnd, som ska ansvara för studiebevakning och
påverkansarbete på masternivå. Det bör utredas om SNFTMs struktur måste förändras för att hantera
detta.

I två år nu har sittande i SNFTM velat göra omstruktureringar men inte hunnit ta fram ett bra förslag i
tid. Därför vill vi starta en arbetsgrupp som ska arbeta med följande:

• Undersöka om kontinuitetsgrupperna ska bevaras eller om dessa ska tas bort

• Om man kommer fram till att man vill bevara kontinuitetsgrupperna ska man också undersöka om
de kan förbättras.

• Utreda när SNFTMska ha sina inval.

• Se över vilka åligganden som bör ges till vice ordförande.

• Utreda vilka poster som ska finnas i SNFTM.
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Motion om arbetsgrupp för omstrukturering av studienämnden Jesper Johansson

• Leta efter andra förbättringar som kan göras.

• Tar fram en plan för hur man bör genomföra de planerade förändringarna så att övergången sker
på ett bra sätt.

Arbetsgruppens arbete ska presenteras på ett sektionsmöte i läsperiod 1.

Yrkande

att Sektionsmötet tillsätter en arbtsgrupp bestående av max 4 personer som ska arbeta med frågorna
beskrivna i bakgrunden.

att Ålägga styret att utse en representant till arbetsgruppen.

att Ålägga studienämnden att utse en representant till arbetsgruppen.

att Denna grupp presenterar resultatet på ett sektionsmöte i läsperiod 1, och eventuellt lägger en motion
med förslag på förändringar.
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Sektionsstyrelsens yttrande ang̊aende
Motion om arbetsgrupp för omstrukturering av studienämnden

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsens yttrande ang̊aende

”Motion om arbetsgrupp för omstrukturering av studienämnden”

Bakgrund

Studienämnen har en viktig och central roll i sektionens verksamhet och en omstrukturering kan f̊a
mycket stora konsekvenser. Styret anser därför att fr̊agan om studienämndens struktur är n̊agot som bör
utredas ordentligt och att det är viktigt att det inte tas n̊agra beslut som inte är mycket väl genomtänkta
och utarbetade samt att det finns en riskanalys och en plan för hur en överg̊ang till ett eventuellt nytt
system skall göras s̊a smärtfritt som möjligt.

Studienämndens struktur har diskuterats och utretts sporadiskt av sittande SNF flera år i rad utan
att det f̊att ett tillfredsställande resultat och om det finns tillräckligt intresse fr̊an sektionens medlemmar
att man kan tillsätta en oberoende arbetsgrupp som kan bidra till detta arbete är det positivt. Det är även
viktigt att sittande studienämnd och styrelse ges möjlighet att finnas representerade i arbetsgruppen.
D̊a motionens yrkande endast lägger krav p̊a en avrapportering till sektionsmötet LP1 är tidshorisonten
inte orimlig men styrelsen vill trycka p̊a att det viktigaste är att eventuella förslag p̊a förändringar är
genomarbetade och inte att de ska hastas fram för att hinna läggas p̊a LP1-mötet.

Yrkande

att motionen bifalles i sin helhet.
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Sektionsstyrelsen
Proposition om Styrets åligganden gällande SAMO

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Fysikteknologsektionen
Proposition om Styrets åligganden gällande SAMO

Bakgrund

Traditionellt sett har vice ordförande i sektionsstyrelsen varit huvudansvarig SAMO, vilket även regleras
i reglementet. För att öka möjligheten för SAMO-verksamheten att utvecklas bör dock kärnstyret själva
internt kunna utse vem av dess medlemmar som tar p̊a sig SAMO-rollen. Detta kan även bidra till en
jämnare arbetsbelastning i kärnstyret d̊a de själva kan välja vem som är SAMO och till exempel anpassa
detta till gällande verksamhetsplan.

Yrkande

Mot denna bakgrund yrkar sektionsstyrelsen:

• att stryka sista punkten under 7.3.3 i reglementet:

Fr̊an:

7.3.3 Det åligger sektionsstyrelsens vice ordförande
· att vara ett av sektionens studerandearbetsmiljöombud enligt punkt 10.8
samt vara Fysikteknologsektionens jämlikhetsansvarige.

• att under punkt 7.3.1 i reglementet lägga till:

7.3.1 Det åligger sektionsstyrelsen
· att utse en av sektionsstyrelsens ledamöter till studerandearbetsmiljöombud, SAMO, enligt
§10.7, samt sektionens jämlikhetsansvarige. Ledamoten f̊ar ej vara medlem i en kommitté eller
studienämnd.

• att punkt 10.7.1 i reglementet korrigeras p̊a följande sätt:

Fr̊an:

10.7.1 Fysikteknologsektionens studerandearbetsmiljöombud (SAMO) är tre till antalet och
best̊ar av sektionsstyrelsens vice ordförande samt tv̊a SAMO med särskilt ansvar för
arbetsmiljön p̊a utbildningsprogram- men Teknisk Fysik respektive Teknisk Matematik. Dessa
tv̊a SAMO skall vara oberoende och anses förtroendevalda
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Sektionsstyrelsen
Proposition om Styrets åligganden gällande SAMO

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Till:

10.7.1 Fysikteknologsektionens studerandearbetsmiljöombud (SAMO) är tre till antalet
och best̊ar av en ledamot i sektionsstyrelsen enligt §7.3.1 samt tv̊a SAMO med särskilt ansvar för
arbetsmiljön p̊a utbildningsprogram- men Teknisk Fysik respektive Teknisk Matematik.
Dessa tv̊a SAMO skall vara oberoende och anses vara förtroendevalda
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Sektionsstyrelsen
Proposition om inaktiva föreningar

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Fysikteknologsektionen
Proposition om inaktiva föreningar

Bakgrund

Det faller p̊a sektionsmötet att ge och fr̊anta status som intresse- respektive medlemsförening p̊a Fysik-
teknologsektonen. Dessa föreningar är listade i reglementet och i nuläget finns det ett flertal föreningar
som sedan länge upphört att ha verksamhet. Sektionsstyrelsen anser att dessa föreningar därför bör
fr̊antas status som sektionsföreningar. De föreningar som är i fr̊aga är Foton, F-Klav, FEL och Dragos
dansförening. Styrelsen anser att dessa föreningar har syften som är positiva för studentlivet p̊a sektionen
och skulle gärna se att deras verksamhet återupptas, men d̊a föreningarna varit vilande s̊apass länge är
det förmodligen lättare att starta nya föreningar med samma syften än att försöka väcka liv i de som nu
finns.

Yrkande

Mot denna bakgrund yrkar sektionsstyrelsen:

• att Foton fr̊antas status som intresseförening.

• att F-Klav fr̊antas status som medlemsförening.

• att FEL, Fysikteknologsektionens spelförening fr̊antas status som medlemsförening.

• att Dragos Dansförening fr̊antas status som medlemsförening.

• att punkt 11.2.1 i reglementet korrigeras p̊a följande sätt:

Fr̊an:

11.2.1 Fysikteknologsektionens intresseföreningar är:
· Foton, Fysikteknologsektionens fotoförening.
· FBI, Fysiks Brusdrycksinmundigare.

Till:

11.2.1 Fysikteknologsektionens intresseföreningar är:
· FBI, Fysiks Brusdrycksinmundigare.

• att punkt 11.3 i reglementet stryks.
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Sektionsstyrelsen
Proposition om inaktiva föreningar

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

• att punkt 12.1.1 i reglementet korrigeras p̊a följande sätt:

Fr̊an:

11.2.1 Fysikteknologsektionens medlemsföreningar är:
· F-Klav
· F-Spexet
· FEL, Fysikteknologsektionens spelförening
· Dragos dansförening

Till:

11.2.1 Fysikteknologsektionens medlemsföreningar är:
· F-Spexet
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Verksamhetsberättelse FARM 2014

I syfte att komplettera den ekonomiska berättelsen
och stämma av med verksamhetsplanen

Upprättad av Marina Yudanov den 5 maj 2015

Vision

• Att alla F-teknologer som tar examen kommer ut till den sysselsättning
de tycker är roligast.

- Japp, vi har haft detta som ledstjärna under hela året.

Uppdrag

• Att underlätta möjligheten för studenter p̊a sektionen att skapa kontakt
med företag, att l̊ata dem ta sina första steg mot ett jobb eller mot att
söka ett jobb.

• Att göra studenterna p̊a sektionen medvetna om vad du blir som teknisk
fysiker och teknisk matematiker.

• Att göra FARM till den självklara vägen för företag att marknadsföra sig
mot tekniska fysiker och tekniska matematiker.

• Att göra sektionsmedlemmarna medvetna om vad FARM gör och vad vi
strävar efter. De ska även vilja vara med p̊a det vi gör.

- FARM 2014 har efter bästa förm̊aga strävat mot uppfyllandet av dessa uppdrag.
Detta har gjorts genom anordnande av t.ex. lunchföreläsningar och kvällsevenemang
med relevanta företag, spridandet av v̊ara budskap via v̊ar hemsida och i sociala
medier, anordnande av mentorskapsträffar med alumner, studiebesök till rele-
vanta företag, annonsering av intressanta exjobb, förvärvandet och förvaltandet
av företagskontakter, mm. Vi har jobbat h̊art med att lyfta hemsidan och facebook-
sidan och att synas mer överlag.

Mål

• Arrangera fyra studiebesök per år.
- Vi har arrangerat studiebesök till GKN Aerospace och Swerea SICOMP
i år. Ingen inkomst genererades av dessa.

• Arrangera en till tv̊a branschkvällar/kvällsevent per läsperiod.
- Vi har arrangerat kvällsevent med Scania, McKinsey och Flow Traders.
Vi har i december haft en branschkväll med Burt, Recorded Future och
Jeppesen. Dessa evenemang genererade inkomst.
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• Arrangera arbetsmarknadsmässan F-dagen med 10 företag fr̊an de 4 po-
puläraste branscherna för tekniska fysiker och tekniska matematiker.
- Efter noga övervägande valde vi att inte arrangera en arbetsmarknadsmässa
i år. V̊ar bedömning har varit att en mässa inte är bästa upplägg för
företagskontakt för studenterna p̊a v̊ar sektion. Dessutom har en jämförelse
med de andra sektionerna tydligt visat att de mässor som är framg̊angsrika
p̊a Chalmers har ca. dubbelt s̊a m̊anga personer som arrangerar jämfört
med oss.

• Alla relevanta examensarbeten vi f̊ar in ska ansl̊as s̊aväl p̊a Focus som p̊a
sociala medier.
- Vi har anslagit inkomna examensarbeten främst p̊a v̊ar hemsida och v̊ara
sociala medier. Exempel p̊a examensarbeten fr̊an företag har varit: Tangi-
amo, Ampfield, Burt. Annonsering av exjobb görs gratis i studentnytta.

• Arrangera chalmeristmiddagen med m̊alet att ha 100 nollan som besökare.
Det ska vara en alumn per fem nollan.
- Arrangerade Chalmeristmiddag där ca. 100 nollan var närvarande och
ca. 14 alumner. Här var m̊alsättningen att “g̊a runt” men vi gick tyvärr
en del back.

• Att arrangera en studieresa till CERN. Detta ska göras s̊a ekonomiskt
gynnsamt som möjligt.
- Arrangerade en studieresa till CERN som kostade 2000 SEK för sektions-
medlemmar. Vi gick back n̊agon hundradels procent av totalkostnaden p̊a
detta arrangemang.

• Att bidra sektionen med 30 000 kr per år.
- Enligt den ekonomiska berättelsen har FARM 2014 betalat in 30 000
SEK till sektionen.

• Att starta upp ett självförsörjande mentorskapsprogram mellan teknolo-
ger och alumner p̊a teknisk fysik och teknisk matematik.
- Alumniansvarig har startat upp ett mentorskapsprogram med 5 par där
sponsring för mat under första träffen beviljades fr̊an SER, Svenska Elektro-
och Dataingenjörers Riksförening (som ocks̊a har sponsrat E & D:s men-
torskapsprogram).

• Att bygga en databas över företag inom branscher där tekniska fysiker
och tekniska matematiker är attraktiva. I denna databas skall bland an-
nat information om företagets branschtillhörighet och regionala placering
finnas.
- Detta är ännu i startgroparna. Vi har data men det behöver bearbetas och
sammanställas till en åtkomlig och lättanvänd lista för alla p̊a sektionen.

• Att arrangera aspning för FARM som ska inkludera: möjlighet för aspar
att vara F-värd för ett företag p̊a F-dagen, besök hos n̊agon av FARM:s
medlemmar, event d̊a vi berättar vad var och en av oss gör i FARM,
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aspbrunch, aspfika, möjlighet för aspar att delta i ett lunchmöte.
- Aspningen ändrade utformning utifr̊an de erfarenheter vi samlade p̊a
oss under året. Vi har haft: aspfika, möjlighet att delta p̊a lunchmöte,
en “research-workshop” och en ekonomisk workshop, och ett arrangemang
med bara umgänge.

• Att arrangera följande under motningen: brunch, föreningskväll där 100st
ska gilla v̊ar facebook-sida, Chalmeristmiddagen enligt ovanst̊aende.
- Vi arrangerade brunch och föreningskväll. 67 st gillade v̊ar facebook-sida
efter föreningskvällen. Chalmeristmiddagen arrangerades enligt ovanst̊aende.

• Övrigt:
- Vi har utöver detta arrangerat en “doktorand-dag” tillsammans med
FFF (Föreningen för Forskarstuderande p̊a Fysik). Dagen hette Gradu-
ate Physics Day 2014. Vi lockade dit n̊agra företag (dock kostnadsfritt)
och studenter fick under en heldag höra p̊a olika doktoranders berättelser
om doktorandlivet, och även mingla under en poster-session p̊a lunchen.

- Vi har annonserat relevanta extrajobb via hemsida, mailutskick och affi-
schering och tagit skäligt betalt för s̊adan annonsering.

- Vi har deltagit i arbetsmarkadsgrupps-dagen som arrangerades p̊a k̊aren.
Ordföranden har dessutom drivit FARM:s intressen i F-styrelsen, repre-
senterat FARM p̊a arbetsmarknadsutskotten (ArmU) arrangerade av k̊aren
och lyft arbetsmarknadsfr̊agor p̊a den nationella F-styrelsesammankomsten
SAFT (Samarbetande Fysikteknologer).

- Vi har arbetat ut en prissättningsmodell som till̊ater flexibilitet i prissättning
baserat p̊a värdet av arrangemang för sektionsmedlemmarna. Detta ef-
tersom prissättning genomg̊aende varit en stor fr̊aga för alla v̊ara arbets-
marknadskollegor och vi kände att det skulle behövas en stadig grund för
att f̊a prissättningen p̊a v̊ara tjänster att avspegla v̊ar vision.
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Verksamhetsberättelse 
Mottagning 

 Vi planerade och genomförde en värdig mottagning enligt kårens och sektionens 
intentioner.  

 Vi arrangerade aktiviteter för F- och TM.-Nollan som syftade till att införliva Nollan 
i livet som F- resp. TM-teknolog både vad gällde studier och det studiesociala 
livet.  

 Under ledning av mottagningskommitténs ordförande planerade och ledde vi ovan 
nämnda aktiviteter i samråd med berörda organ.  

 Vi hade en tillräcklig mängd aktiviteter för att fylla Nollans fritid. Vi jobbade för att 
främja kamratskapen på sektionen.  

 Vi ordnade nolluppdrag.  
 Vi ordnade en trevlig sammankomst tillsammans med övriga 

mottagningskommittéer.  
 Vi framställde modulen.  
 Vi tillsåg att de Nollan som önskade kunde bära nollbricka.  
 Vi utvärderade mottagninen.  
 Vi utsåg en av FnollKs medlemmar till medlem i BalNgt, Sill.  
 I samråd med DP tillsåg vi att sektionsmärket på Olgas Trappor blev ommålat.  
 Vi har även genomfört och planerat en aspning. 

 
Ordförande 
FnollKs ordförande har tillsett att ovanstående uppgifter utförts, ledde och ansvarade 
FnollKs arbete och höll god kontakt med övriga mottagningskommittéer. Hon har 
fungerat kontaktlänk mellan FnollK och övriga kommittéer samt företrätt FnollK i F-styret 
och representerat F-sektionen i ChS samarbetsorgan för mottagningen, MoS. 
 
Kassör 
FnollKs kassör har tillsammans med ordf haft ansvar för ekonomin och fört en 
granskningsbar redovisning gällande mottagningskommitténs ekonomi. 
 
Phadderchef 
Har tillgodosett nollans behov av phaddrar. 
 
Sponschef 
Har varit ledamot i FARM och sökt spons till mottagningen. 
 
Övriga ledamöter 
Har hjälpt FnollK-ordföranden i dennes uppgifter så att de utfördes på bästa sätt. 
  



Kommentarer 
Vi har under planeringen av mottagningen inte varit rädda för att ändra och förnya. Vi har 
sett över och gjort om arr som funnits tidigare år och även skapat en del nya arr. Vi har tll 
exempel haft en öhlprovning och en skattjakt i slottsskogen. Vi har gjort om 
dammiddagen och herrkvällen från grunden men behållit huvuddrag, som att det är två 
helt olika sittningar som slås ihop senare, men tagit bort all könsanspelning, vilket är mer 
förenligt med kårens jämställdhetspolicy.  
 

Vi valde att betona studiedelen extra och hade en dialog med PA så att studiedelen 
skulle få ta den plats i mottagningen som den behöver. Detta hade vi även som mål i vår 
verksamhetsplan. Vi har till exempel jobbat mycket med att få ihop Nollans räknestugor 
de första två veckorna och tillsammans med PA planerat in arren så att Nollan ska få en 
så bra studiestart som möjligt. 
 

Vi har haft stor uppslutninga av phaddrar och många på sektionen har visat intresse för 
att phaddra. Vi har fått två nyastartade phaddergrupper och blev 12 stycken 
phaddergrupper.  
 

Vi hat tyvvärr haft lite bakslag i ekonomin. Vi fick i början av sommaren reda på att 
Sandvik som tidigare sponsrat tröjorna skulle dra in all universitetsspons. Vi valde då att 
betala tröjorna själva, eftersom vi inte inte några andra sponsorer. Dessutom blev priset 
för att skicka ut modulerna mycket högre än vi hade räknat med. Detta gjorde att 
budgeten blev mer ansträngd och vi höjde bland annat en del biljettpriser för att täcka 
upp för detta. 
 

Vi har sett över arbetsfördelningen mellan posterna och strävat efter en jämn 
arbetsfördelning. Vi funderade på att införa en åttonde post men beslutade slutligen att 
införa en vice ordförande och ta bort sponschefen och fördela det på hela gruppen, vilket 
FnollK 2013 började arbetet med. Sponschef har länge varit den minst sökta posten och 
det är en jobbig börda att bära hela sponsansvaret själv. Vice ordförande är en post som 
tidigare har fördelats på någon av de andra medlemmarna, vilket inte har varit praktiskt 
eftersom alla poster har mycket att göra. 
 

Vi har under året lagt ner mycket, kanske lite för mycket, tid på nollK-arbetet och vi kan 
nog tala för alla i gruppen då vi säger att det har varit otroligt roligt men också tufft. 
 


