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F-styret
Verksamhetsplan

Fysikteknologsektionen, Chalmers Tekniska Högskola

Fysikteknologsektionen
Verksamhetsplan för F-styret

2016/2017

F-styret ska under verksamhetsåret
2016/2017 verka för följande mål:

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

• Förbättra styrelsens kontinuitet.
De senaste åren har varje styrelse haft svårigheter att påbörja sina verksamhetsår på grund av att
allt nödvändigt material mycket sällan lämnats över med en gång. Detta året åsyftar F-styret att ta
tag i de kontinuitetsproblem som funnits genom att bland annat skapa lättöverlämnade system för
dokumenthantering, tydliga riktlinjer för sektionens verksamhet i alla delar och reda ut eventuella
andra problem som inte tagits tag i tidigare.

• Se över FARM:s arbetsgång.
FARM har de senaste åren ofta haft problem att nå ut till sektionen på ett tillfredsställande sätt.
Tidigare har FARM:s sammansättning och invalsprocess utvärderats. I år ämnar F-styret att se
över utformningen av FARM:s årliga verksamhet och marknadsföring medelst en arbetsgrupp. (2)

• Utveckla användandet av sektionens informationskanaler.
Se till att relevant information om sektionens verksamhet sprids till sektionsmedlemmarna genom
exempelvis ftek.se och sociala medier. (4,5,11)

• Se över struktur för sektionens medlems- och intresseföreningar.
Se över hur dessa föreningar ska definieras i stadga och reglemente för att på bästa sätt möta
sektionens behov. Medlemsföreningar får i dagsläget ta in medlemmar som inte tillhör sektionen
men dessa får inte sitta i föreningens styrelse vilket skapar problem. (7,8)

• Se över skrivare i F-huset.
Se över möjligheterna att få nya skrivare som uppfyller utskrivftskraven som flertalet kurser kräver.
Detta för att studenter ska slippa använda andra lokaler för att lyckas med stora datakrävande
utskrifter.

• Utvidga sektionens lokaler.
F-sektionen har växt avsevärt sedan våra nuvarande lokaler förvärvades. F-styret vill därför fort-
sätta arbetet att utveckla våra lokaler så att de uppfyller sektionens behov. (6)

• Verka för fortsatt förbättring av sektionens lokaler.
Forsätta arbetet med att förnya och förbättra miljön på Focus. Se över möjligheten att rusta upp
köket på Focus. (6)

• Utreda möjligheterna till kontantfri verksamhet.
Under året ska det utredas vilka alternativ som finns för att gå mot en kontantfri verksamhet. Ett
slags dokument ska upprättas med en plan för vilka åtgärder som planeras under kommande år.
Planen ska innefatta om, när och hur kontantfrihet ska vara möjligt på F-sektionen.
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F-styret
Verksamhetsplan

Fysikteknologsektionen, Chalmers Tekniska Högskola

• Sätta upp riktlinjer gällande kommitternas ekonomi.
Arbetet som påbörjats med att se över föreningars budgetar ska avslutas med att genom en arbets-
grupp sätta upp riktlinjer för hur dessa budgetar ska utformas. Riktlinjerna ska också gälla hur
pengar ska disponeras över årets aktiviteter. (4,8)

• Arrangera SaFt.
Under höstterminen 2016 är det Chalmers tur att arrangera SaFT, Samarbetande Fysikteknologer.
Det är ett samarabete mellan fem tekniska högskolor runt om i landet där F-sektioner samlas för
att dela med sig av erfarenheter och kunskap. Ansvaret att arrangera SaFt faller på sektionens
styrelse, och det kommer äga rum 18-20 november.

• Fortsätta arbetet med att möjligöra engagemang i mindre projekt på sektionen.
Under förra året arbetade F-styret med att möjliggöra engagemang i mindre projekt för alla sek-
tionsmedlemmar. Under kommande år ska vi fortsätta detta arbete genom att nå ut med informa-
tion om hur man kan gå tillväga om man vill engagera sig i något mindre projekt. (7,8)

• Se över invalsprocesser.
De senaste åren har F6 och Djungepatrullen haft problem med att deras inval kan hamna för
sent på vårterminen. Detta år ska det ses över om invalsmötet kan ligga tidigare, och sedan ska
det utvärderas om ett tidigare inval fungerar bra. F-styret ska också se över möjligheter att göra
nomineringsprocessen mer transparent, t.ex. genom att offentliggöra icke förtroendeinvalda nomi-
neringar innan ett sektionsmöte. Dessutom ska det också se över om invalen för sektionens många
funktionärsposter kan strömlinjeformas. (4,7)

• Se över SAMOs roll.
F-styret vill i år utreda hur SAMO-rollen ska se ut samt hur de olika delarna av arbetet bör fördelas.
Dessutom ska strukturer för att öka SAMOs synlighet för sektionens medlemmar utarbetas och
implementeras. (5,9)

• Se över sektionstyrelsens struktur.
Då arbetsbelastningen på sektionsstyrelsen kan vara ganska tung så vill F-styret under året ta fram
en arbetsgrupp som börjar se över hur sektionsstyrelsen bör vara utformad. Frågor som ska utredas
är primärt huruvida det behövs ytterligare en post i styrelsen och hur arbetsuppgifter ska fördelas.
Målet är att vid slutet av året ha en konkret plan för hur sektionsstyrelsen ska utformas framöver.
(5)
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Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊ar 16/17

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Budget
Fysikteknologsektionen 16/17

INTÄKTER 15/16 16/17 UTGIFTER 15/16 16/17
Program, F 265000 265000 FnollK 180000 180000
Program, TM 100000 100000 SNF 52400 51900
Sektionsavgift 70000 77000 FIF 28600 28300
FARM 40000 40000 Finform 22500 23250
Räntor 3500 IT 10000 5000
Övriga intäkter 500 1000 Styret 13850 12850
TOTALT: 479000 483000 Valberedning 5000 4000

Utbildning 3000 3500
Sektionsmöten 11000 12000
Möteskostander 2600 2100
Sektionens vecka 30000 28000
Sammanh̊allning sektionsaktiva 14000 18000
Sektionsbil 10000 5000
Hofflor 4800 4800
Ärtsoppa 9200 9600
Julmiddag 15000 19000
Mastersverksamhet 5000 3500
Tidning 5000 2000
Försäkring 1300
Avskrivning sektionsbilen 0 29500
Focus upprustning 25300 25000
Oförutsedda avgifter 0 0
Finansiella avgifter 5000 10000
Sektionspott 17000 12000
SaFt 8000 10000
60-̊arsjubileum 30000
Phaddergrupp 4000

RESULTAT -29550 -20300 TOTALT: 508550 503300
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Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊ar 16/17

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Förtydligande av budgetposter

STYRET 15/16 16/17 SNF 15/16 16/17
Administration 2500 2000 Cocktailparty 27000 27000
Bil- och resekostnader 1000 500 Utvärderingsluncher F/TM 5000 5000
Teambuilding styret 3300 3300 Teambuilding 3000 3000
Teambuilding kärnstyret 750 750 Aspning 4500 4000
Kärnstyret - aspning och överlämning 3000 3000 Representation 6400 4900
Representation 3300 3300 VBL 3000 4500
TOTALT: 13850 12850 Kursutvärderingsfrämjande medel 2500 2500

Övriga utgifter 1000 1000
TOTALT: 52400 51900

FINFORM 15/16 16/17 FIF 15/16 16/17
Tidning lp 1, mottagningsnummer 4000 Hallhyra fysiken 15400 15400
Tidning lp 1 4800 4000 Materialinköp 2000 700
Tidning lp 2 4800 4000 Inventarier motionshallen 1500
Tidning lp 3 4800 4000 Arrangemang 4200 4200
Tidning lp 4 4800 4000 Deltagande CM 2000 1500
Reportage 1000 900 Subvention Göteborgsvarv 3000 3000
Aspning / Teambuilding 1500 1500 Representation 500 500
Representation 500 750 Aspning / Teambuilding 1500 1500
Övriga utgifter 300 600 TOTALT: 28600 28300
TOTALT: 22500 23750
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Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊ar 16/17

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Förklaring av budget

Denna text förklarar styrets tankar bakom v̊art budgetförslag och skillnader mot förra året. Fysiktek-
nologsektionen totalt sett haft ett positivt resultat, över en längre period. Under den senaste fem års
perioden har sektionen dock g̊att med ett totalt resultat nära noll. Detta räknar inte in föreg̊aende verk-
samhets̊ar som fick ett stort positivt resultat. Det positiva resultatet beror delvis p̊a större intäkter än
väntat fr̊an bland annat FARM och sponsring fr̊an Guldäpplet men ocks̊a delvis p̊a budgetposter som
inte utnyttjat sina resurser. Eftersom vi som ideell förening strävar efter att ligga p̊a ett resultat nära
noll har vi i år siktat p̊a att f̊a ett negativt resultat.

Skillnader mot förra året

Intäkter

Sektionsmedlemmarna har den senaste tiden ökat. Det gör ocks̊a att intäkterna fr̊an sektionsmedlemmar
ökat. Detta förväntas även gälla i fortsättningen vilket gör att budgeten har korrigerats för att följa
denna förändring.

Det har de senaste åren inte funnits n̊agra ränteintäkter vilket gör att denna post nu strukits.
Det sker en del försäljning av sektionsmärken, frackband m.m. samt brukar det ske en mindre

försäljning under sektionens middag. Dessa intäkter har uppskattats och lagts in som övriga intäkter.
Sedan tidigare har det endast varit en ungefärlig uppskattning av vad sektionen kan f̊a in i ospecifika
intäkter.

SNF

Efter omstruktureringen kommer SNF i framtiden att vara maximalt nio stycken. Utifr̊an den ekonomiska
policyn f̊ar varje medlem i SNF representationskläder för maximalt 500kr. Sedan tillkommer det en
schablonsavgift p̊a 400kr per år. Posten för representation är därmed korrigerad utefter detta.

Omstruktureringen har ocks̊a medfört att det endast kommer ske en aspning, i LP4. Denna post är
därmed sänkt n̊agot.

D̊a årets SNF visat p̊a förslag hur VBL posten kan förbättras med ökade resurser s̊a har denna post
valts att höjas för att kunna utöka antalet kurser som f̊ar nya föreläsningsanteckningar.

Finform

Finform har för nästa år önskat att göra ett mottagningsnummer. Det har dock gjorts en minskning för
varje nummer s̊a att totalkostnaden inte ökar s̊a mycket.
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Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊ar 16/17

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Sammanh̊allning sektionsaktiva

Vid verksamhets̊aret 14/15 infördes en storteambuilding efter invalen i LP4. Detta är n̊agot som visat
sig varit uppskattat och planeras därmed fortsätta. Vid uppstarten äskades det pengar fr̊an k̊aren till
detta men för att ha r̊ad att fortsätta med detta har denna budgetpost ökats.

Julmiddag

D̊a julmiddagen är ett uppskattat inslag hos m̊anga av sektionens medlemmar har det i år valts att satsa
mer pengar för att kunna göra det ännu bättre för fler medlemmar.

Tidning

Under verksamhets̊aret 15/16 avslutades prenumerationen p̊a GP och New Scientists. GP var väldigt dyr
och p̊a grund av den avslutade prenumerationen har därmed den posten minskats. Det förväntas fort-
farande prenumereras p̊a tidningar men av de som vid intresseundersökning hos sektionsmedlemmarna
visades intresse för var det ingen som var jättedyr.

Försäkring

Det har de senaste åren inte betalts n̊agon försäkring av n̊agot slag annat än bilförsäkring. Vid un-
dersökning fr̊an tidigare åre ligger denna post troligtvis kvar sedan innan det blev obligatoriskt att vara
med i k̊aren. Trots detta har denna post legat kvar i budgeten under flera år, men tas nu bort.

Sektionspott

Under verksamhets̊aret 15/16 ökades denna post för att möta upp den punkt p̊a verksamhetsplanen som
handlade om att öka möjligheterna för sektionsmedlemmarna att genomföra mindre projekt för sektionen.
Det framkom under det g̊angna året att även vid en satsning s̊a har det inte g̊att alls s̊a mycket som
budgeten l̊ag p̊a. För att göra budgeten mer trovärdig är denna reviderad till närmare resultatet för det
g̊angna året.

SaFT

SaFT ska under hösten 2016 h̊allas p̊a Chalmers. Samt ska den andra träffen under nästa verksamhets̊ar
h̊allas i Ume̊a. För att kunna anordna en bra träff, samt ha möjlighet att åka p̊a träffen i Ume̊a har
denna post ökats n̊agot.
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Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊ar 16/17

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentk̊ar

Phaddergrupp

Denna post har tillsatts för att kunna stötta en phaddergrupp som under mottagningen blivit fakturerade
för att ha utlöst ett brandlarm trots att de följt givna instruktioner. D̊a detta var vid ett arrangemang
under mottagningen som phaddrarna utförde åt sektionen beslutades det av styret att sektionen skulle
betala en del av fakturan.

Övrigt

Det har vid upprättandet av denna budget gjorts en ganska genomg̊aende undersökning av tidigare
års resultat för de olika posterna. För att budgeten ska spegla verkligheten bättre har flera poster
reviderats utefter de resultat som visats fr̊an de tidigare åren. De poster som berörs av detta är FIF, IT,
Valberedning, Utbildning, Masterverksamhet och Finansiella avgifter.
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SNFTM 16/17
Verksamhetsplan

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Verksamhetsplan
SNF 2016/2017

Medlemmar

Ordförande Victor Wåhlstrand Skärström
Vice Ordförande Johan Winther

Kassör Oskar Sjökvist
Sekreterare Gabriella Grenander

Veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén
Kandidatansvarig Niklas Moszczynski

Masteransvarig Björn Johansson
Ledamot Lina Hultquist

Studienämnden Fysikteknologsektionen skall under verksamhetsåret 2016/2017,
utöver sina ordinarie åligganden, utföra följande:

Verka för insyn i studierelaterade mål

• Öka synligheten och tillgängligheten hos nämndens verksamhet
Genom att aktivt bidraga till en positiv bild av SNFTM och öka synligheten på och utanför sek-
tionsarrangemang, ämnar vi öka intresset för föreningen och vår verksamhet. Detta inkluderar,
men är inte begränsat till, att förespråka bilden av studienämnden som en förening som är inriktad
på studiefrågor och -bevakning.

• Ge insikt om kursvalens konsekvens för valet av masterutbildning
SNFTM skall bygga vidare på de resurser som utvecklades under verksamhetsåret 15/16, för att tyd-
liggöra vad följderna av kursvalen på kandidatnivå har på förutsättningarna till masterprogramval.

• Öka kunskapen om masterprogrammens inverkan på anställningsbarhet
SNFTM skall tydliggöra den ringa relevans masterprogramvalet har på studentens anställningsbar-
het efter examen, i syfte att öka intresset för associerade masterprogram.

Utöka och förbättra masterverksamheten

• Utveckla och väcka intresse för masterenheten
SNFTM skall bygga vidare på den masterenhet som utvecklades under verksamhetsåren 14/15,
15/16, för att solidifiera studiebevakningen, intresset och inflytandet på masternivå.
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SNFTM 16/17
Verksamhetsplan

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Utreda den studiesociala miljön

• Utreda den studiesociala miljöns inverkan på studenternas hälsa
Med anledning en nylig rapport om studiesocial miljö, varnades Fysikteknologsektionen om en
bristande emotionell hälsa och hög stress hos studenterna. Studienämnden ämnar utreda orsakerna
till detta och i samråd med programmet och studentkåren vidtaga nödvändiga åtgärder.

Stärka kursutvärderingskulturen

• Utreda den fallande svarsfrekvensen på kursutvärderingarna
Verka mot en ökad svarsfrekvens på kursutvärderingarna.

• På ett reaktivt sätt åtgärda brister i kurser
SNFTM skall bestämt följa upp och verka för åtgärd av de brister som uppkommer via kursutvär-
deringar, kursens gång, eller andra kanaler. Dessa kurser skall möta en standard administrativt,
pedagogiskt, och examinationsmässigt. Exempel inkluderar, men är inte begränsade till, kurserna
i experimentell fysik, miljöfysik, matematisk kommunikation och fysikingenjörens verktyg.
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Verksamhetsplan Focumateriet 16/17 
 
 
 
Focumateriet planerar att under året fort sätta för se sektionen med billigt 
snask samt diverse paraphernalia och upplyftande flipper spelande. För att 
realisera detta har föreningen satt upp som mål att: 

● Hålla maskinerna i fungerande skick genom kontinuerlig översyn. 
● Utreda Focumatens och Rockolas framtid. 
● Arrangera ett Focumateriet Kör. 
● Arrangera en flipper dup tillsammans med Djungel Patrullen. 
● Utvärdera möjligheter och intresse för en flipper turnering i LP2. 
● Arrangera på upp drag av sektionen en sektions aktiva bastu. 
● Arbeta för att minska kontanthanteringen i verksamheten genom 

utvecklingen av foc pay som kontant fritt betalnings system. 
● Utvärdera möjligheten att införskaffa ett till flipper spel 
● Arbeta för att för enkla under håll av flipper genom tex modularisering 
● Anskaffa bättre verktyg för att för enkla arbetet med flipper 
● Se över rutiner för reparations logg, be ställning av flipper delar och 

förvaring av delar 
● Köpa in standard delar till flipper för att minska frakt kostnader vid 

vanliga fel 
● Sprida FOCSNEWS till sektions tv:n 

 
Utöver denna verksamhet har föreningen även som mål att: 
 

● Sälja godis samt agera oberoende nyhets källa under sektions möten. 
● Kontinuerligt se över flipper spelen och hålla dessa i ett respektabelt 

skick. 
● Utreda möjligheten att ut öka sortimentet med Focumateriet relaterade 

artiklar. 
● Ut reda möjligheten att effektivisera det fort löpande arbetet utan att 

inskränka på föreningens anda. 
● Vidare utveckla konceptet Focsnews till sektions tv:n 
● Arbeta för mer kackalorum 

 
V.E.S. 
Focumateriet 



Verksamhetsplan
F6 16/17

2016-09-16

Verksamhetsplan för F6 16/17
F6 skall under verksamhets̊aret 16/17,

utöver sina ordinarie åligganden,
genomföra följande

Främja ett rikt studentliv

• Göra det möjligt för F-teknologer att lära känna studenter fr̊an andra sektioner
Genom att arrangera gasquesittningar tillsammans med andra sexmästerier samt h̊alla ET-raj som
är öppna för alla studenter p̊a Chalmers f̊ar F-teknologer en möjlighet att träffa och lära känna
personer fr̊an andra sektioner.

• Anordna Fu6 fredag LV1

• Ställa upp och representera F-sektionen i CM

• Arrangera Luciasittning den 13 november

• Bjuda sektionens medlemmar p̊a risgrynsgröt en lunch i LP2

• Hyra ut och v̊arda sektionens värmesk̊ap

• Hyra ut och v̊arda F6s ljud- och ljusutrustning

Utveckla föreningen

• Förbättra kontinuitetsarbetet
D̊a m̊anga av v̊ara arrangemang är st̊aende (gasque & ET-raj) vill vi skapa strukturer och mallar
för återkommande moment.

• Främja samarrangemang med andra föreningar p̊a F-sektionen

• Göra F6s arbete och medlemmar synligare för sektionens medlemmar
Genom att delta i m̊anga sektionsarrangemang vill vi arbeta för att minska bryggan mellan föreningsaktiva
och icke föreningsaktiva.

Skapa utrymme för personlig utveckling genom engagemang
i sektionens verksamhet

• Arbeta för att stärka puffkulturen p̊a sektionen
Vi vill att sektionens medlemmar ska ha möjlighet att f̊a en inblick i v̊ar verksamhet genom att
puffa enskilda arrangemang. Puffningen ska ske med genuint intresse och vi vill göra det möjligt att
engagera sig p̊a sin egen niv̊a. Det är viktigt att puffar inte ses som assistenter p̊a arrangemangen,
utan att de är där som delarrangörer. Som tack för detta kommer alla puffar bjudas p̊a pufftack.

• Omstrukturera aspningen
Vi ska arbeta för att omstrukturera aspningen i mån om att förenkla för nyinvalda.

• Anordna en aspning
Genom att arrangera en aspning kan sektionens medlemmar ta del av F6 verksamhet. V̊art m̊al
med aspningen är att asparna ska intressera sig för F6 arbete, bli väl förberedda p̊a ett eventuellt år
i föreningen, lära känna nya människor fr̊an b̊ade v̊ar och andra sektioner, och dessutom ha roligt
samtidigt.



Verksamhetsplan
DP 16/17

2016-09-20

Verksamhetsplan Djungelpatrullen 16/17

Djungelpatrullen ska under verksamhets̊aret 16/17 utöver sina
ordniarie åligganden genomföra följande:

Rusta upp samt underh̊alla sektionslokalen Focus

• Se till att Focus-köket alltid är utrustat med köksredskap som kastruller, bunkar etc

• Tillverka ett nytt skynke som kan hängas över fönstren i mittendelen.

• Fortsätta l̊ata Nollan hjälpa till med städningen för att förbättra deras städkunskaper, hyfs
och moral samt lära dem vikten av att städa undan efter sig p̊a Focus. Efter utförd städning
ska Nollan belönas med fika.

Främja ett rikt studentliv och god sammanh̊allning p̊a sektionen

• Arrangera DuP de flesta fredagar med tydliga och roliga teman som lockar s̊a stor m̊algrupp
som möjligt.

• L̊ata andra föreningar, som visar intresse, arrangera DuP för att l̊ata dem synas mer p̊a
sektionen samt minska v̊ar arbetsbelastning.

• Synas mer p̊a sociala medier s̊asom Facebook, Snapchat, Lunarstorm och Instagram.

• Arrangera pub under fyra pubrundor.

• Arrangera en aspning där aspirerande sektionsmedlemmar ska f̊a inblick i vad det innebär
att vara patrullperson.

• Undersöka möjlighet och intresse för en sektionsbastu.
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Fysikteknologsektionen
Verksamhetsberättelse F-styret

2015/2016

Medlemmar

Ordförande Jacob Söderström

Vice Ordförande Therese Petersson

Kassör Annica Öman

Sekreterare Andreas ”Strali” Falkoven

Ledamot Björn Johansson

Ordförande DP Pernilla Tanner

Ordförande F6 Nicolina Eklund

Ordförande Foc Olle ”Pixel” Svanström

Ordförande FnollK HT 15 Sebastian ”Änk̊a” Bergström

Ordförande FnollK VT 16 Tilda ”Telia” Sikström

Ordförande SNF HT 15 Gustav Lindwall

Ordförande SNF VT 16 Edvin ”Edu” Listo Zec

Ordförande FARM HT 15 Nils Carlsson

Ordförande FARM VT 16 Erik Jansson

Introduktion

Fysikteknologsektionens styre har under senaste året jobbat för att varje sektionsmedlem ska
trivas s̊a bra som möjligt och att sektionens verksamhet skulle g̊a s̊a smidigt som möjligt. Detta
samtidigt som stadgar och reglemente har följts.

Verksamhetsplan

Nedan följer det hur det g̊att med de punkter som fanns med i verksamhetsplanen för F-styret
15/16.

Uppstart av allumikontakt: Detta var n̊agot som bortprioriterades d̊a tiden inte räckte
till.

Se över sektionens IT-system: Styret har varit i kontakt med G.U.D p̊a k̊aren, k̊arens mot-
svarighet till Spidera, som tillhandahöll information s̊a att Fysikteknologsektionen gratis kunna
använda samma system som k̊aren gällande mejl, mötesbokningar och diverse andra funktioner.
Tyvärr skedde en IT-krasch p̊a k̊arniv̊a vilket gjorde att systemet l̊ag nere i flera m̊anader. Syste-
met hann därmed inte implementeras p̊a sektionsniv̊a men finns för oss att använda och Spidera
har all information kring det.

Se över skrivare i F-huset: Detta var n̊agot som bortprioriterades d̊a tiden inte räckte till.

Utveckling av Mastersbevakning: Med hjälp fr̊an styret har Ellinor i SNF startat upp
en “Masterenhet” som under året best̊att av en representant fr̊an de masterprogram som är
associerade med Teknisk fysik och Teknisk matematik.

Se över möjligheten att f̊a fler lokaler: En arbetsgrupp tillsattes för detta ändam̊al och
efter m̊anga möten, dokumentskrivande och l̊anga diskussioner s̊a kom man till slut fram till att
det är nästintill omöjligt.

Utveckla ekonomistyrningen: Under året har undersökningar p̊a vilka möjligheter det
finns till att minska kontanthanteringen genomförts. B̊ade möjligheterna med iZettle och k̊arkortskassor
har undersökts men efter överenskommelse av sektionens kassörer har inget införts ännu. Under-
lag finns dock för nästkommande år.

Vi har ocks̊a sett över ett byte av bokföringsprogram. Administrationen och kostnaden för att
byta ans̊ag vi dock översteg de fördelar vi skulle f̊a med det. Vi beslutade därmed att fortsätta
med det bokföringsprogram vi använde förra året samt i år även i fortsättningen.
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Avslutningsvis har vi arbetat fram hur budgeteringen bättre ska kunna fungera p̊a sektionen.
Vi arbetade fram hur och när kommittéerna ska upprätta bland annat sin årsbudget och hur
den ska granskas för att pengarna ska kunna disponeras p̊a bästa sätt under året. Resultatet p̊a
detta har lagts till i sektionens ekonomiska policy.

Verka för en fortsatt h̊allbar användning av sektionens lokaler: Under hösten s̊a
skapades ett dokument inneh̊allande punkter om hur en sektionsaktiv ska sträva mot att uppföra
sig samt bemöta de gäster och anställda som besöker sektionslokalerna. Eftersom det under
ett år slängs ett antal aluminiumburkar i diverse sopsäckar ordnade Djungelpatrullen s̊a att en
speciell sopstation markerades där burkarna istället kunde g̊a till återvinning. Ansvaret över
denna sopstation har nu blivit en funktionärspost för att bibeh̊alla det goda initiativet.

Verka för en fortsatt förbättring av sektionens lokaler: Nya bord samt stolar är inköpta
för att skapa en bättre helhet i sektionslokalen. Det har även köpts in mörkläggningstyg s̊a att
sopp̊asar slipper användas för att tejpa för fönstrena.

Utveckla informationsarbetet: Arbetet har skett b̊ade p̊a internet och fysiskt p̊a sektio-
nen. Bland annat har mindre föreningar haft möjlighet att sprida information om sin verksamhet
via ftek och Facebook, och verksamheten p̊a sektionens Facebooksida har utökats. Försök har
även gjort att öka relevansen i de anslag som görs p̊a sektionens anslagstavlor genom att rikta
dessa mer mot sektionsnära arrangemang och händelser, samt att rensa bort gamla anslag mer
frekvent.

Fira Teknisk fysiks 60-̊arsjubileum: En planeringsgrupp med en representant fr̊an styret
tillsattes och jubileet firades genom en dag med inspirationsföredrag och avslutades p̊a kvällen
med en bankett p̊a Gothia.

Utöka möjligheten att engagera sig i mindre projekt p̊a fler niv̊aer: Under året har
efter styrets mantra om puffkultur en ny och positiv trend börjat. Flertalet av v̊ara kommiteer
har börjat fr̊aga om frivilliga puffar till specifika arr. För att underlätta processen skapades en
pufflista av styret där personer kontaktades när hjälp behövdes. Det som inte utvecklades var att
f̊a sektionsmedlemmarna att äska pengar för uppstartningsprojekt. För skapa flera nya projekt
krävs troligtvis en större informationskampanj fr̊an styrets sida. Arbetet för att engagera flera är
l̊angt ifr̊an över men det är med stor glädje som styret ser en tendens till en förändrad mentalitet
p̊a sektionen.

Utveckla SAMOs roll En nyhetssida p̊a SAMOs flik p̊a ftek har lagts till där tanken är
att skriva vad som har gjorts för att förbättra arbetsmiljön, till exempel resultat av felanmälan.
Dessutom att lägga upp vad som sades p̊a de olika skyddsronderna p̊a sidan men även p̊a andra
medier. Detta har tyvärr inte gjorts i s̊a stor utsträckning som önskvärt.

Kärnstyret

Utöver verksamhetsplanspunkterna har kärnstyret även lagt sin tid p̊a att leda sektionens dagliga
arbete samt utveckla verksamheten.
Nedan följer en kort redogörelse för vad respektive medlem i kärnstyret har gjort under året.

Ordförande

Den större delen av tiden som jag har lagt under året som ordförande har varit att sammordna
och övervaka det arbete vi har gjort för sektionen. Personligen har det blivit mycket tid i diverse
mer eller mindre givande möten med ett ofantligt antal olika personer. Jag har varit delaktig
att fortsätta att förändra det sätt vi använder v̊ara lokaler samt förbättra v̊ar sektionskultur.
Mitt brinnande m̊al att skapa en mer inbjudande sektion där alla v̊ara medlemmar känner sig
delaktiga p̊a sin niv̊a kom dock i undansky d̊a man som ordförande i m̊anga fall behöver lägga
tid p̊a annat.

Jag är nöjd över att ha lyckats skapa ett h̊allbart och l̊angsiktigt sparande för v̊ar sektion.
För första g̊angen p̊a flera år har sektionen nu ett fondsparande som stämmer överrens med v̊ara
stadgar. Jag är ocks̊a nöjd över hur vi sektionsaktiva klarade tiden utan sektionsbil, d̊a denna
avled plötsligt, samt resultatet fr̊an arbetsgruppen vilket genererade en bil värdig v̊ar sektion.

Året som ordförande har varit ofantligt givande för mig. Jag har p̊a m̊anga sätt utvecklats som
person. Det är med vemod som jag lämnar över stafettpinnen till nästa års ordförande Sebastian
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Bergström, och jag önskar dig all lycka.

Vice ordförande

Som vice ordförande valde jag att prioritera upprustning av Focus, d̊a nya bord samt stolar köptes
in under året. Efter inköpet av en ny sektionsbil, s̊a har en bilutbildning getts för sektionsaktiva
vid tv̊a tillfällen tillsammans med Bilnisse. Majoriteten av tiden som vice ordförande har g̊att
till att finnas som stöd och bollplank för föreningarna samt att fortsätta utveckla en h̊allbar
användning av sektions- och föreningslokaler. I LP4 genomfördes en storteambuilding för alla
nya aktiva där det diskuterades alkoholkultur, sammanh̊allning p̊a sektionen samt vad de ville
uppn̊a med sitt år. Vice ordförande hade i år ansvar för denna storteambuilding.

Kassör

Mycket tid har under året lagts p̊a att titta p̊a hur sektionen skulle kunna arbeta mot kon-
tantfrihet, i synnerhet införskaffande av iZettle. Arbete har lagts p̊a att se hur de gör p̊a andra
sektioner och hur det fungerar för dem. Eventuella kostnader har ocks̊a utvärderats vid en even-
tuell överg̊ang till kontantfrihet. Samt har det diskuterats med k̊aren hur deras framtidsplaner
ser ut inom omr̊adet och hur vi kan arbeta i samr̊ad med det, till exmepel ett eventuellt införande
av k̊arkortskassor p̊a sektionerna.

Det har ocks̊a prioriterats att se över det bokföringsprogram som idag används p̊a sektionen
och om det finns n̊agot som kan vara mer lämpligt att använda. Dels för att det är mer använt
inom arbetslivet och för att flera andra sektioner och k̊aren använder ett annat. Utvärdering av
det har dock gett att för den niv̊a som vi bokför p̊a skulle det förmodligen bli mycket mer arbete
att byta och fixa nytt än att fortsätta med det som används idag. Dessutom skulle det medföra
en hel del merkostnader att byta program.

Det har ocks̊a, tillsammans med flera andra, lagts en hel del p̊a sektionsbilen. Dels d̊a den
gick sönder tidigt under året och hur det d̊a skulle skötas efter det, b̊ade preliminärt och sedan
i samband med inköp an en ny sektionsbil.

Utöver detta har mycket tid lagts p̊a att bokföra och ha hand om ekonomin p̊a sektionen. Dels
löpande samt ett kassörsmöte per läsperiod och ett par bokföringskvällar under året, tillsammans
med de andra kassörerna och revisorerna p̊a sektionen.

Sekreterare

Under året har jag uppfyllt de åligganden som finns för sekreteraren enligt stadgar och reglemente.
Detta innebär att jag sett till att sektionsmöten blivit genomförda och uppföljda p̊a ett korrekt
sätt, diverse mötesprotokoll skrivits och justerats, dokument uppdaterats, information spridits
p̊a Ftek och andra sociala media, nycklar getts ut och samlats in med mera. Utöver de vanliga
åliggandena har jag även suttit med i arbetsgruppen för den omstrukturering av SNF som gjordes
under året samt hjälpt de andra i Styret vid behov. Jag har försökt att öka mängden information
om vad Styret gör p̊a sociala medier under året, bland annat genom daglig uppdatering under
Sektionens vecka. N̊agot som blivit liggandes under året är dock implementeringen av det nya
mailsystem som köptes in under året, vilket är n̊agot som bör avslutas nästa år.

Ledamot

För tredje året blev sektionens vecka av med en del lyckade arrangemang och n̊agra mindre
lyckade. Ledamoten satt även i planeringsgruppen för Teknisk fysiks 60-̊arsjubileum och har
hjälpt till med uppstartandet av masterenheten. Har även ökat sammarbetet med Forum för
Tekniska Fysiker under Bert-Inge Hogsveds-priset och arbetatför att synliggöra SAMO.

Kommittéer och SNF

D̊a kommitéerna och studienämnden lämnar in egna verksamhetsberättelser kommer enbart en
kort sammanfattning nedan.

• SNF
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SNF har fortsatt att ha hand om studiebevakning p̊a sektionen. Detta innebär bland annat
kursutvärdering och att prata med föreläsare och examinatorer när det behövts. Nytt för detta
år är att extramöten har satts in med nya examinatorer, och att hela SNF numera väljs in i
samlad grupp i LP4. SNF har även h̊allt i flertalet pluggpubar.

• Djungelpatrullen

Djungelpatrullen har under året arrangerat DuP:ar, pubrundor, hoffelluncher, julbord samt flera
mottagningsarr och en aspning. Dessutom har Focus h̊allits i toppskick genom noggrann städning
och införskaffande av nya bord, stolar och en mörkläggningsgardin.

• F6

F6 har spenderat året med att arrangera fantastiska fester för F-folk, b̊ade gasquer, ET-raj och
diverse sittningar. Utöver detta har det även serverats ärtsoppa och en aspning har genomförts.

• Focumateriet

Focumateriet har bland annat meckat flipper, spelat flipper, haft sönder flipper och haft hand
om de automater som fungerar. Ett fockör och ett sektionsaktivahäng arrangerades ocks̊a.

• FnollK

FnollK har arrat den bästa mottagningen n̊agonsin, för första g̊angen med fokus p̊a puffande.
Vidare har man haft en aspning och valt in 7 nya tappra själar som spenderat hela v̊aren med
att planera inför nästa mottagning.

• Farm

FARM har under året arbetat proaktivt med att höja sektionsmedlemmarnas intresse för arbets-
marknaden, samt med att knyta närmare kontakter gentemot företag. Detta har gjorts genom
att arrangera b.l.a lunchföreläsningar, mailutskick och en studieresa. FARM har även dragit in
de pengarna till sektionen s̊a som åligger dem, samt valt in ett nytt FARM 2016.

Arbetsgrupper

Under året har flera arbetsgrupper varit aktiva och här följer de som tillkommit eller slutfört sin
uppgift under året.

• Arbetsgrupp om inköp av ny sektionsbil

D̊a gamla sektionsbilen Tv̊aan gick sönder, s̊a fick arbetsgruppen ansvar att hitta samt köpa en
ny sektionsbil.

• Arbetsgrupp om omstrukturering av SNF

Arbetsgruppen utvärderade hur strukturering av SNF, inval samt poster m.m kunde förbättras
och kom fram med ett förslag som slogs igenom under sektionsmöte LP1. (Eller var det 2)

• Arbetsgrupp om 60-̊arsjubileumet.

Arbetsgruppen ansvarade för firande av Fysikteknologsektionens 60-̊arsjubileum. Detta firades
med en dag fylld av aktiviteter samt en storslagen bankett p̊a Gothia Towers.

• Arbetsgrupp om sektionslokal

Antalet sektionsmedlemmar har ökat sedan Fysikteknologsektionen fick Focus som sin sektionslo-
kal. Arbetsgruppen har därför undersökt möjligheterna till att f̊a en större sektionslokal alternativ
utöka Focus.
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Verksamhetsberättelse SNF 15/16 
 
Vårt år har gått mycket bra i stora drag. Vi började året med att arrangera en mattepub under 
mottagningen 2015 som var väldigt lyckad. Vi arrangerade 4 cocktailpartyn under året, med hög 
närvaro på alla. Utöver detta så arrangerade vi även 3 st eDuP. En i lv8 LP1, 3 och 4. 
 
Vi arrangerade en miniaspning i LP1 då vi valde in årskursrepresentanter. Vi hade en till 
aspning i LP2 då vi valde in ny VBL och ny ordförande kontinutitetsgrupp 1. 
 
Utöver detta har både kursutvärderingar och den kontinuerliga kontakten med föreläsare flytit på 
bra. SNF har fortsatt att bevaka och granska utbildningen och sett till att F och TM håller bra 
kvalitet, parallellt med att studenterna blir nöjda. 
 
SNF var med på programråden för både F och TM och representerade studenternas åsikter där, 
detsamma gäller utbildningsutskotten med kåren. 
 
SNF var med och diskuterade fram nya förslag på läsårets omtentaperioder. 
 
SNF 15/16 avslutade sitt år med en aspning i LP4 och ett helt nytt SNF valdes in då. 
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Verksamhetsberättelse F6 15/16
Medlemmar

Sexmästare Nicolina “Nico” Eklund
Sexreterare Elvira “Virre” Ramle

Kassör Anna “Ananas” Petersson
Saftblandare Kevin “Carola” Larsson
Sexmästarinna Gustav “Gus” Forsberg

PRoffs Johan “Wello” Winther
LoLipop Henrik “Hanky” Helmius
Arrare Oskar “Gurkan” Sjökvist

Mottagning

Enligt reglementet har F6 15/16 varit ett komplement till FnollK under mottagningen 2015. En hel del
arrangemang hölls, flera sittningar men även bastu och mottagande p̊a Götaplatsen. Tv̊a gasquer hölls
under mottagningen varav en tillsammans med sexmästeriet fr̊an KfKb, där Nollan fick en chans att
träffa p̊a studenter fr̊an en annan sektion.

Gasquer

F6 15/16 har under året arrangerat totalt åtta gasquer, minst en varje läsperiod. Tre av dessa gasquer
har samarrangerats med en annan sektion, KfKb, K och D. Samarrangemang var n̊agot som trycktes p̊a i
verksamhetsplanen. En annan punkt p̊a versamhetsplanen var nytänkade kring gasquesittningar och detta
uppfylldes genom en gameshow-gasque med mycket interaktion med besökarna samt en buffé-gasque där
man fick äta hur mycket man ville. F6 15/16 ställde även upp i Chalmersmästerskapen i fest, även känt
som CM. Gasquerna var överlag populära och välbesökta.

ET-raj

Under året har det arrangerats fyra ET-raj. Ett m̊al för året har varit att se till att det funnits n̊agot
roligt att göra p̊a ET-rajen, förutom att dricka öl och dansa d̊a, n̊agon slags aktivitet. Aktiviteterna
blev Twister, Mario Cart, pingis och en fotovägg. Detta resulterade i uppskattade och mycket välbesökta
ET-raj där Focus fylldes av glada studenter fr̊an Chalmers alla hörn.

Ärtsoppor

Traditionsenligt har det arrangerats ärtsoppa och pannkakor p̊a Focus en g̊ang per läsperiod. Egentligen
ska ärtsoppa alltid h̊allas p̊a en torsdag men p̊a grund av ett väldigt välfyllt schema har detta inte g̊att
att ordna varje g̊ang.

Puffkultur

F6 15/16 har under året velat vara med och utveckla sektionens puffkultur och göra det möjligt för
sektionsmedlemmar att engagera sig p̊a sin egen niv̊a. Sektionsmedlemmar har haft möjlighet att puffa
b̊ade gasquer och ET-raj och det har varit flera som har tagit chansen. F6 hade även hjälp av m̊anga puffar
under mottagningsarrangemangen. Alla puffar blev sedan tackade med n̊agon form av rolig aktivitet som
utfördes tillsammans med F6.
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Aspning

För att kunna lämna över F6s arbete till s̊a välförberedda personer som möjligt arrangerade F6 15/16
en aspireringsperiod. Under denna period kunde man hänga med och arrangera alla de saker som är
typiska för F6, bland annat gasque och ET-raj. Dock innebar aspningen inte bara jobb utan ett flertal
av arrangemangen som hölls var till för att asparna skulle ha roligt, samt lära känna varandra och oss
som satt. Efter ett händelserikt och mycket roligt år lämnade F6 15/16 till slut tronen och ersattes av
F6 16/17, åtta tappra individer som kommer att fortsätta F6s arbete p̊a ett förträffligt sätt.

Övriga arrangemang

Under året som g̊att har F6 15/16 även arrangerat diverse andra saker som inte faller in i ovanst̊aende
kategorier. Bland de arrangemangen kan det bland annat nämnas Fu6, grötlunch samt en luciasittning.

Övrigt

Utöver allt som arrangerats har F6 15/16 även v̊ardat och hyrt ut sektionens värmesk̊ap samt utökat och
hyrt ut F6s ljud- och ljusutrustning.

N̊agot annat som är värt att nämnas är att F6 15/16 jobbat kontinuerligt under året för att kunna
erbjuda en s̊a bra överlämning till F6 16/17 som möjligt. Varje arrangemang har blivit dokumenterat
och utvärderat för att förenkla planeringen av kommande liknande arrangemang. Även detta var n̊agot
som togs upp p̊a verksamhetsplanen.
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Verksamhetsberättelse Djungelpatrullen 15/16

Djungelpatrullen har under verksamhets̊aret 15/16 utöver sina ordniarie
åligganden genomfört följande:

Focus

Djungelpatrullen har sett till att Focus är snyggt och prydligt, med lite hjälp fr̊an Nollan. Vi har
även arrangerat tre städdagar, tv̊a med alla sektionsaktiva och en med v̊ara aspar, där Focus och
föreningskorridoren storstädats noggrannt.

Under första kvartalet fick vi problem med mjölbaggar i skafferiet samt skrubben p̊a Focus.
Detta löstes under andra kvartale med hjälp av anticimex.

Vi har även, tillsammans med F-styret, köpt in nya bord och stolar till Focus mittendel samt
mörkläggningsgardiner till Focus bardel. En spis och en fläkt har även bytts ut i köket.

Mottagning

Under mottagningen har Djungelpatrullen arrangerat och medverkat vid flertalet arrangemang.
Vi arrangerade pub under Pubrundan och Rockpuben och sittning under Polarkvällen och
FörFestU. Dessutom arrangerades Provhäfvet, Föreningskvällen, Øhlprovning, DP-bastu och
DuP.

Pubrunda

Djungelpatrullen har arrangerat pub p̊a Focus under årets fyra pubrundor.

DuP:ar

Djungelpatrullen har under året arrangerat ett tjugotal DuP:ar med olika teman.

Hofflor

Djungelpatrullen har under året bjudit sektionen p̊a hofflor vid fyra hoffelluncher.

PantaMera

Djungelpatrullen registrerade sig som föreningskund hos PantaMera för att kunna skicka in pant
säckvis. Tyvärr lades pantverksamheten p̊a is d̊a sektionsbilen gick sönder eftersom inlämningen
av pantsäckar försv̊arades. När en ny sektionsbil skaffades återupptogs inte pantningen p̊a grund
av brist p̊a tid och engagemang eftersom vi var mitt i aspningen.

Konferensresa till Lule̊a

Djungelpatrullen har varit p̊a en konferensresa i Lule̊a där vi utvecklades p̊a flera plan, b̊ade som
människor och som patrull, samt knöt viktiga kontakter för framtiden.
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Julbord

Djungelpatrullen har arrangerat ett gratis julbord för alla sektionsmedlemmar med finansiering
fr̊an sektionen. Arrangemanget var lyckat och mycket uppskattat av de ca. 200 sektionsmedlem-
marna som kom.

Aspning och inval

Djungelpatrullen har arrangerat en aspning för att hitta nästa års patrull. Aspar lockades in med
gratis lunch och en exklusiv visning av Djungelpatrullens aspfilm. De fick under LP3 och LP4
prova p̊a verksamheten genom att storstäda Focus och arrangera DuP:ar, pubrunda, PR-kalas
och sillfrukost. Deras matlagningsfärdigheter sattes p̊a prov under Hell’s Kitchen. Karaktär och
moral byggdes under Manmakingen och p̊a en Hemlig Resa. Utöver det belönades asparna även
med roligheter s̊asom ET-rajs-förfest och bowling med F6s aspar.

Den 11e maj valdes en ny Djungelpatrull in av sektionsmötet. Utav hundratusentals sökande
valdes slutligen 10 glada patrullmän/-kvinnor till att utgöra Djungelpatrullen 16/17.

Fin-DuP

Djungelpatrullen 15/16 arrangerade sin sista och finaste DuP den 13e maj. Tv̊a sittningar med
en valbar trerättersmeny hölls efter varandra. Den första för alla sektionsmedlemmar och den
andra för nyinvalda och pateter. B̊ada sittningarna var lyckade.
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MOTION OM

MEDLEMSFÖRENING: F-SEKTIONENS

JAPANFÖRENING

ELIAS HÖLÉN HANNOUCH
JOHANNA STENMARK

JONATHAN PERSGÅRDEN

23 september 2016

Bakgrund

Det finns ett rikligt intresse bland Fysikteknologsektionens medlemmar för ja-
pansk kultur och det japanska spr̊aket. Dock s̊a tycks det inte finnas n̊agon riktig
mötesplats för dessa personer, där dessa intressen kan underh̊allas samt för de
som studerat japanska, främja spr̊akbruket.

Eftersom att det finns en avsaknad p̊a en tydlig mötesplats s̊a föresl̊ar mo-
tionärerna att en medlemsförening grundas med syfte att arrangera mötesplatser,
olika evenemang med japansk kultur i fokus, samt spr̊akkvällar för de som talar
eller vill lära sig japanska.

Yrkande

att Paragraf 13.1.1 i reglementet lägga till en ny medlemsförening.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar F-sektionens Japanförening

2016-10-03

Motionssvar om
Fysikteknologsektionens Japanförening

Sektionsstyrelsens yttrande

Yttrande

Sektionsstyrelsen anser att motionen är välskriven och genomtänkt. Även om det inte finns n̊agot officiellt
dokumenterat stort japanintresse bland sektionens medlemmar har motionärerna lyft fram att åtminstone
ett femtontal personer är intresserade av att bli medelemmar i en japanförening. Detta verkar enligt
sektionsstyrelsen rimligt och en god grund för uppstart av s̊adan förening. Vidare redovisar motionärerna
en l̊angsiktig plan för sin förening i och med de bifogade ett- och tre̊arsplanerna. Slutligen inneh̊aller
föreningens stadga alla nödvändiga punkter och är därför klart godkänd. Av byr̊akratiska skäl bör dock
att-satsen i det ursprungliga yrkandet skrivas om för att spegla den exakta reglementesändringen som
ska göras.

Yrkande

att bifalla motionen med följande justering av att-satsen:

att i Reglementet, under punkt 12.1.1, lägga till en ny medlemsförening, med namn Fysikteknologsek-
tionens Japanförening, 物理学部日本文化会
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Motion om Focus Utemiljö Andreas Falkovén Gustav Forsberg Erik Silfverswärd

Motion om
Focus Utemiljö

Andreas Falkovén Gustav Forsberg Erik Silfverswärd

Bakgrund

Växtl̊adorna utanför Focus var ett väldigt fint och bra initiativ men har desvärre försummats med tiden.
Avsaknad av engagemang i Växteriet, plantering, samt skötsel av l̊adorna har lett till att de nu är mer
ogräsdjungel än odling, till föga sektionsnytta.

Även om m̊anga sektionsmedlemmar uppskattar att ha Bengalis djupa djungler i anslutning till
sektionslokalen s̊a finns det mycket annat man skulle kunna göra med Focus utemiljö. Vi vill därför
föresl̊a att sektionen byter ut de negligerade växtl̊adorna och istället utnyttjar detta utrymme genom att
bygga ett soldäck där. Ett s̊adant däck är inte bara ett trevligt tillskott under arrangemang p̊a Focus,
utan fungerar även som en välkommen plats för plugg och lunch i den sol som lyser utanför Focus under
april - september.

Som underlag till denna motion har vi även inlett tidiga diskussioner med Chalmers Fastigheter
för att undersöka vilka steg som krävs för en omkonstruktion som denna. Forskarhusets driftekniker
fr̊an Chalmers Fastigheter, Markus Lihnell, har varit positivt inställd till förslaget att förbättra Focus
utemiljö. Fr̊an Chalmers Fastigheters sida skulle man vilja föra en dialog för att finna en design och ett
materialval som är b̊ade snyggt, h̊allbart och lättskött.

Yrkande

att Sektionen gör sig av med de försummade växtl̊adorna utanför Focus.

att Sektionen fortsätter de p̊abörjade diskutionerna med Chalmers Fastigheter om att bygga ett soldäck.

att Sektionen tillsammans med Chalmers Fastigheter anställer fackman för att bygga ett soldäck utanför
Focus, delvis finansierad av Focusfonden.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar Focus Utemiljö

2016-10-03

Motionssvar om
Focus Utemiljö

Yttrande

Sektionsstyrelsen h̊aller med om att det finns ett behov att se över Focus utemiljö. Huruvida detta görs
bäst genom att bygga ett soldäck är sv̊art att avgöra i dagsläget och sektionsstyrelsen anser därför att det
bör tillsättas en arbetsgrupp för att utreda fr̊agan. Vidare bör inte sektionen göra sig av med växtl̊adorna
utanför Focus förrän eventuell åtgärd är beslutad.

Yrkande

att stryka motionens tre att-satser och istället lägga till:

att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över Focus utemiljö. Arbetsgruppen ska utvärdera användandet
av odlingsl̊adorna som finns i nuläget, se över vilka förändringar som kan göras för att skapa en
trevligare utemiljö och ta fram konkreta förslag p̊a hur man kan utföra dessa förändringar.

att arbetsgruppen presenterar sina förslag senast p̊a ordinarie sektionsmöte i LP2.
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