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Verksamhetsberättelse FARM 2011-2012

Tomas Rydholm Johan Särnbratt

9 april 2015

1 Om FARM

FARM är Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp och ansvarar för
kontakten mellan sektionens studenter och arbetslivet. Detta görs bland an-
nat genom arrangemang av studiebesök och lunchföreläsningar, mailutskick
och affischering samt annordnandet av sektionens egen arbetsmarknadsdag:
F-dagen. I övrigt åligger det FARM att genom sin kontakt med näringslivet
vara en inkomstkälla för sektionen.

FARMs medlemmar under denna tid var:

Höstterminen 2011:

• Madeleine Yttergren, ordförande
• Tomas Rydholm, vice ordförande
• Johan Särnbratt, kassör
• Oscar Isacsson, Alumniansvarig
• Agrin Hilmkil, ledamot FnollK

V̊arterminen 2012:

• Tomas Rydholm, ordförande
• Dag Fahlin-Strömberg, vice ordförande
• Johan Särnbratt, kassör
• David Löfgren, Alumniansvarig
• Edvin Davidsson, ledamot
• Albin Karlsson, ledamot FnollK
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2 Läs̊aret 2011-2012

FARM arbetade detta år för att synliggöra sig bland sektionens studenter,
ett arbete som kan sägas gett resultat d̊a kommitténs medlemsantal steg fr̊an
fem personer vid läs̊arets start till sju efterkommande läs̊ar. Kraft lades ock-
s̊a p̊a att bevara v̊ara lärdommar till kommande FARM genom att utveckla
överlämningen med informativa dokument.

FARMs arrangemang startade redan under nollningen med den årliga Chal-
meristmiddagen, en chans för de nyanlända studenterna att möta b̊ade före-
läsare och alumner över en god middag. Middagen hölls detta år p̊a Hyllan
i k̊arhuset.

Under året upprätthölls kommitténs avtal med konsultfirman McKinsey &
Co genom arrangemanget av deras lunchföreläsning samt affischering och
mailutskick. Dessutom omarbetades det avtal som tidigare funnits med Tria
till att gälla Unionen Student d̊a den förstnämnda organisationen upphörde.
Tria/Unionen annordnade även de en serie lunchföreläsningar. Höstterminen
bjöd även p̊a en lunchföreläsning fr̊an CERN.

Årets upplaga av F-dagen gästades av tre företag: Epsilon, Ringhals och
E.On. Även Tria fanns representerade. I samband med arbetsmarknadsda-
gen fanns även möjligheten att besöka Ringhals. Dagen avslutades med en
bankett i Bulten.

V̊arterminen avslutades med den sedvanliga bussresan till CERN, Genève.
Ett stort tack skall riktas till professor Thomas Nilsson för all hjälp med
arrangemanget.
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Sektionsstyrelsen
Proposition om tidningar

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Fysikteknologsektionen
Proposition om tidningar

Bakgrund

I dagsläget s̊a prenumererar sektionen, utöver Fantomen och Herman Hedning, p̊a GP och New Scientist.
Dock har styrelsen funnit att detta är n̊agot som f̊a medlemmar nyttjar d̊a flera dagars GP ofta ligger
i sektionsbrevl̊adan samt New Scientist med inplastningen fortfarande intakt. Detta är relativt stora
kostnader d̊a GP kostar cirka 4201.08 kr per år och New Scientist cirka 2000 kr per år.

Eftersom New Scientist har godkänds p̊a ett sektionsmöte s̊a har styrelsen i dagsläget ingen möjlighet
till förändring utan de här sektionspengarna rinner rakt ner i sjön. Det vore därför lämpligt att det
åligger styret att genom en undersökning finna vilka tidningar som sektionen vill premunererar p̊a och
s̊aleda kunna fatta beslut kring valet utan att g̊a genom ett sektionsmöte. En s̊adan undersökningen kan
förslagsvis ske genom en onlinundersökning eller ett sektionsmöte.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

• att det åligger sektionsstyrelsen att besluta om vilka tidningar, förrutom Fantomen och Herman
Hedning, som sektionen ska prenumera p̊a. Detta efter att ha gjort en undersökning till sektionens
medlemmar.



Sektionsstyrelsen
Proposition om uttag ur F-fonden

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Fysikteknologsektionen
Proposition om uttag ur F-fonden

Bakgrund

Under läsvecka 6 i läsperiod 1 s̊a havererade sektionens älskade bil (2:an) och d̊a erhölls ett kostnadsförslag
p̊a reperationer p̊a cirka 30 000 kr. P̊a sektionsmötet informerade styret om detta och mötet fick chans
att yttra sina sponatna åsikter men lagning eller inköp av ny bil kräver relativt stora belopp och därmed
ett uttag ur F-fonden. Eftersom ett s̊adant uttag inte var med p̊a den slutgiltiliga mötesförordningen
s̊a kunde mötet inte besluta om n̊agot s̊adant och mötet ålade styret samt bilnisse att finna en tillfällig
lösning p̊a problemet.

D̊a valde styret efter rekomendation av bilnisse och i samr̊ad med föreningarna att använda sig av Sun-
fleet bilpool. Denna lösningen har fungerat som tillfällig lösning men det vore lämpligt att sektionsmötet
beslutade om transportmöjligheternas framtid för sektionen.

Enligt styret s̊a finns det tre alternativ som sektionen kan använda sig av. Det första innebär att
laga den nuvarande sektionsbilen, till en kostnad p̊a cirka 30 000 kr. Dock anser vi inte att det är
rimligt eftersom 2:an p̊a senare år redan genomg̊att flertalet dyra reparationer men som inte förlängt
dess livslängd av större m̊att. Lagning av bilen skulle visserligen vara en tillfälligt mindre kostnad än
exempelvis köpa in en ny bil men det är väldigt troligt att detta är en kortsiktig lösning vilken kommer
kräva en ny lagning och därmed ytterligare kostnader innom en snar framtid. Vill sektionen ha en bil s̊a
kommer det inte g̊a att laga 2:an i all evighet utan ett nytt inköp kommer behöva ske inom en relativt
snar framtid.

Det andra alternativet är att inte själva äga en bil utan att sektionen använder sig av Sunfleet. Det
skulle dock innebära att endast sektionsaktiva kommer ha möjligheten att använda sig av förm̊anen till
skillnad fr̊an idag d̊a gemene fysikteknolog har tillg̊ang till denna unika förm̊an.

Det tredje alternativet är att köpa in en ny sektionsbil. Det kan ske under flertalet former men
styrets förslag är att mötet diskuterar de förslag som bilnisse har tagit fram, se bilaga, och om n̊agon av
de bilarna finnes lämpliga s̊a kan sektionsmötet besluta om ett uttag i F-fonden p̊a det beloppet. Kan
dock inte mötet komma till consensus s̊a vore det rimligt att sektionsmötet godkänner ett uttag ur fonden
med d̊a med ett maxtak och med vissa kvalifikationer p̊a bilen. Mötet ålägger sedan sektionsstyrelsen att
i samr̊ad med bilnisse finna det mest lämpliga alternativet och utföra inköpet. Valet av inköp presenteras
och motiveras sedan p̊a nästkommande sektionsmöte där sektionsmedlemmarna f̊ar en chans att uttrycka
sina innre tankar.



Sektionsstyrelsen
Proposition om uttag ur F-fonden

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

• att köpa in en ny sektionsbil. S̊a f̊ar ett uttag ur F-fonden göras med ett maxtak 130 000 kr. Kraven
bör d̊a vara att bilen är en automatväxlad minibuss med 9 säten (där flertalet är uttagbara) som
är max 5 år gammal och inte kört mer än 15 000 mil.

Valet är sv̊art d̊a det finns fördelar och nackdelar med b̊ada alternativen men vi anser att smidighe-
ten att ha en egen bil för de sektionsaktiva samt vilken förm̊an det är för alla sektionsmedlemmar
överväger eventuella nackdelar. Efter beräkningar d̊a en bil jämförs med en bilpool s̊a finnes ingen
markant lönsamhet i att välja det senare utan endast fördel i enkelheten att n̊agon annan ansvarar
för bilen gällande reparation och underh̊all.



Motion om ändring av SNF’s struktur och inval
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Motion om
ändring av SNF’s struktur och inval

Filippa Hallqvist
Gustav Lindwall
Edvin Listo Zec

Jesper Johansson
Anders Fredriksson
Andreas Falkovén

Bakgrund

SNF’s struktur har under l̊ang tid debatterats om den varit den mest effektiva. Sektionsmötet LP4 2015
tillsatte en arbetsgrupp som skulle undersöka alternativa strukturer för Studienämnden.

SNF har sen l̊ang tid tillbaka best̊att av kontinuitetsgrupper där en viceordförande valdes in p̊a hösten
respektive v̊aren. Viceordförande satt ett halv̊ar och gick därefter p̊a som ordförande. Detta har varit
problematiskt eftersom viceordförande och ordförande haft otydliga arbetsuppgifter gentemot varandra.
Utöver detta var det problematiskt att man representerade styret endast ett halv̊ar för att sedan by-
ta representant. Kontinuitetsgrupperna har inte varit helt förenliga med varken sektionens eller k̊arens
verksamhets̊ar.

Sammanfattningsvis motionerar vi för följande ändringar:

• Kontinuitetsgrupperna är borttagna. Inval sker nu främst i läsperiod 4, med enda undantaget att
en årskursrepresentant fr̊an 1:an väljs in läsperiod 1.

• Vice ordförande f̊ar explicit ansvar över studiesociala arrangemang.

• Antalet ledamöter har satts till 1. Vi föresl̊ar att den ska ha praktiskt ansvar för studiesociala
arrangemang.

• Sammantaget sänks antalet medlemmar i SNF till 9 fr̊an 9-12.

• Smärre ändringar i formuleringar och explicita åligganden.

Dessa ändringar ämnar att ge bättre kontinuitet och jämnare arbetsfördelning samtidigt som flex-
ibilitet bibeh̊alls genom att h̊alla antalet postspecifika arbetsuppgifter i reglementet nere. Tydligare
arbetsfördelning passar istället i arbetsordningen.
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Motion om ändring av SNF’s struktur och inval

Filippa Hallqvist
Gustav Lindwall
Edvin Listo Zec

Jesper Johansson
Anders Fredriksson

Andreas Falkovén

Yrkande

Samtliga punkter åsyftar reglementet

att i 5.5.1 ändra ”̊arskursrepresentanter” till ”̊arskursrepresentant”.

att i 5.5.2 ta bort punkten ”Kontinuitetsgrupp 2 till studienämnden.”

att i 5.5.4 ändra punkten ”Kontinuitetsgrupp 1 till studienämnden, förutom årskursrepresentanter” till
”Studienämnden, förutom årskursrepresentant.”

att i 5.5.4 ta bort punkten ”Ordförande i studienämndens masterenhet SNFTm”.

att ändra 8.1.2 till

• Studienämnden best̊ar av

– Ordförande

– Vice ordförande

– Kassör

– Sekreterare

– Kandidatansvarig

– Mastersansvarig

– Årskursrepresentant åk. 1

– Veckobladerist

– Ledamot

Där ordförande, vide ordförande och kassör anses vara förtroendeposter.

Nedanst̊aende att-satser gäller samtliga 8.1.3

att flytta att-satsen ”att tillse att det finns en representant fr̊an studienämnden i programr̊aden för F och
TM” fr̊an ”det åligger studienämndens innevarande ordförande” till ”det åligger studienämnden”.

att undra att-satsen ”det åligger studienämndens innevarande ordförande” till ”det åligger studienämndens
ordförande”

att ta bort att-satsen ”att handha studienämndens handlingar”.

att ta bort att-satsen ”att underteckna studienämndens handlingar”.

att ändra att-sats ”fungera som länk mellan studienämnden och sektionsstyrelsen” till ”representera
studienämnden i sektionsstyrelsen och vid förhinder tillse att suppleant deltager”.

att flytta att-satsen ”tillsammans med kassören ansvara för studienämndens ekonomi” till ordförande.
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Motion om ändring av SNF’s struktur och inval

Filippa Hallqvist
Gustav Lindwall
Edvin Listo Zec

Jesper Johansson
Anders Fredriksson

Andreas Falkovén

att ta bort ”det åligger studienämndens ordförande 1”

att under ta bort ordet innevarande i ”det åligger studienämndens innevarande viceordförande”.

att under ”det åligger studienämndens viceordförande” lägga till ”att ansvara för studiesociala evene-
mang”

att ändra ”sköta och ansvara för studienämndens ekonomi tillsammans med ordförande 1” till ”sköta
och ansvara för studienämndens ekonomi tillsammans med ordförande”.

att ändra ”ansl̊a nämndens protokoll senast efter 2 läsveckor via sektionens officiell kommunikationska-
naler” till ”ansl̊a nämndens protokoll enligt stadgarna”.
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Sektionsstyrelsens yttrande ang̊aende
Motion om ändring av SNF’s struktur och inval

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

SEKTIONSSTYRELSENS YTTRANDE ANGÅENDE
MOTION ÄNDRING AV SNF’s STRUKTUR OCH INVAL

Bakgrund

Styrelsen har haft en bra kommunikation med arbetsgruppen d̊a styrelsen har haft en representant
i arbetsgruppen. Styrelsen är positiv till motionen och tror att det kommer att gynna SNF’s
verksamhet. Omstruktureringen kommer att tydliggöra och förenkla arbetet för medlemmarna i
studienämnden. Förslaget är väl genomarbetat.

Yrkande

att motionen bifalles i sin helhet.
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