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Introduktion
Följande övergripande områden och mål ska Fysiksektionen ägna sig åt 2019, utöver den dagliga
verksamheten. De större rubrikerna är direkt tagna från THS verksamhetsplan, men med egna
underrubriker.

Förkortningar och förtydliganden
• FSN - Studienämnden

• FN - Näringslivsutskottet

• fcom - Kommunikationsnämnden

• fkm∗- Klubbmästeriet

• FRum - Lokalnämnden

• ftm - Fysiksektionens trädgårdsmästeri

• JämN - Jämlikhetsnämnden

• Centralt - Styrelsen eller sektionen i stort

• AktN - Aktivitetsnämnden

• SM - Sektionsmöte

• STYM - Styrelsemöte
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Utbildning

Studenter på Teknisk Fysik har goda förutsättningar att påverka
sin utbildning
Sektionen är bra på att engagera studenter i studiebevakning och det är viktigt att vi fortsätter göra
det. Man ska som student både på kandidat- och masternivå ha möjlighet att påverka utbildningen.

Civilingenjörsutbildningen teknisk fysik ska hålla en hög kvalitet
Att utbildningen bibehåller sin höga standard är ett av våra högsta mål. En bra utbildning gynnar
alltid våra medlemmar.

Framtid
Förbättra kontakten med näringslivet
Näringslivskontakt är viktigt för sektionen och dess medlemmar. Som student ska man presenteras
med de olika möjligheterna man har efter examen vilket kan ge ett tydligare mål med utbildningen.
Samtidigt är företagsevenemang en viktig inkomstkälla för sektionen.

Arbetslivsförberedande
Sektionen erbjuder sina medlemmar verktyg och kompetensutveckling som rustar dem inför arbetslivet.

Förvalta den goda kontakten med seniorer
Seniorer är en ovärderlig tillgång för sektionen, de har erfarenheter av arbetslivet och kan bidra
med goda råd kring framtiden. 2018 har det lagts ner resurser på att förbättra kontakten med dem
och den numera goda kontakten ska förvaltas och utvecklas ytterligare.

Studiesocial Vardag
Fysiksektionen erbjuder en bra studiemiljö och samlingsplats för
sina studenter
Fysiksektionens huvudmål är inte att erbjuda lokaler, men det är viktigt att våra anslutna studenter
har en plats att samlas på för både studier och fritidsändamål.
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Studiesocial Fritid
Underlätta engagemang
Sektionen ska värna om en öppen miljö, där det är lätt för medlemmar som aldrig varit engagerade
tidigare att delta i aktiviteter och få utföra uppgifter i nämnder. Sektionen bör dessutom arbeta
mycket mer aktivt med rekrytering av medlemmar som inte är engagerade.

Bibehålla den levande och varierade aktivitetskulturen
Sektionen erbjuder idag varierande aktiviteter för studenterna och bör fortsätta göra det. Vidare
ska studenter uppmuntras att ta initiativ och assisteras i att realisera sina idéer och förslag kring
aktiviteter.

Fundament
Utveckla kommunikationen
Sektionen är ett stort organ, och för att verksamheten ska fungera effektivt krävs det att kommunikationen,
både inom sektionen och utåt fungerar och att det finns riktlinjer kring hur den ska ske. Det
existerar idag bra rutiner och dessa måste upprätthållas och utvecklas där det finns behov, framförallt
gentemot masterstudenter.

Jämlikhet, mångfald och likabehandling
Sektionen ska jobba för att verksamheten har en öppen och inkluderande kultur som värnar om
jämlikhet och mångfald. Sektionen ska även kritiskt granska sitt egna arbete och ha en nolltolerans
mot diskriminering.

Må bra psykiskt och fysiskt
För att en student ska få ut så mycket som möjligt av sin tid på sektionen är det viktigt att personen i
fråga mår bra, fysiskt som psykiskt. Välmående är en viktig grund som ska tas på stort allvar.

Fysiksektionen ska vara enmötesplats för internationella studenter
kopplade till sektionen
Sektionen ska fortsätta jobba för att internationella studenter ska introduceras till sektionen och
aktivt uppmuntra och underlätta dem till fortsatt engagemang.

Medlemsinflytande
Sektionens medlemmar ska ha ett forum utöver sektionsmötet där de har möjlighet att säga vad
de tycker och önskar med sektionens verksamhet.
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1. Utbildning
Alla studenter ska känna att sin utbildning är relevant under och efter sin studietid.
Fysiksektionen ska under 2019:

1.1. Studenter på Teknisk Fysik har goda förutsättningar
att påverka sin utbildning

2019

Uppdrag - Det åligger Fysiksektionen...

1.1.1. Att innan period 4 ha tillsatt en årskursrepresentant i varje
årskurs på grundutbildningen.

FSN 2019

1.1.2. Att innan period 4 ha tillsatt en masterrepresentant i varje
masterprogram kopplat till Fysiksektionen.

FSN 2019

1.1.3. Att i slutet av skolåret arrangera en fest för personer som har
engagerat sig inom FSN.

FSN 2019

1.1.4. Att under mottagningen anordna minst två (2) aktiviteter som
relaterar till studieteknik och/eller studiehälsa.

FSN 2019

1.1.5. Att innan period 4 ha sammanställt en handbok med
förkortningar, rutiner, arbetsbeskrivningar mm, avsedd för
internt bruk inom FSN.

FSN 2019

1.2. Civilingenjörsutbildningen teknisk fysik ska hålla en
hög kvalitet

2019

Uppdrag - Det åligger Fysiksektionen...

1.2.1. Att arrangera en föreläsning angående studieteknik med mål att
underlätta övergången till universitetsstudier för nØllan.

Mottagningen 2019

1.2.2. Att arrangera två (2) roliga och inspirerande föreläsningar av
professorer som är relevanta under nØllans tidiga utbildning.

Mottagningen 2019

1.2.3. Att senast tre (3) dagar inför varje årskursforum samla in
information från relevanta kursnämnder.

FSN 2019

1.2.4. Att föra en (anonymiserad) logg av alla ärenden vi hanterar för
att skapa en informationsbank.

FSN 2019

1.2.5. Att arrangera minst två (2) evenemang per termin med forskare
eller föreläsare kopplade till utbildningen.

FSN 2019
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2. Framtid
Alla studenter ska få sitt drömjobb.

2.1. Förbättra kontakten med näringslivet 2019

Uppdrag - Det åligger Fysiksektionen...

2.1.1. Att minst tre (3) företagsgyckel säljs. Fysikalen 2019

2.1.2. Att minst ett (1) företagsevenemang anordnas i anknytning till
spexrelaterad aktivitet.

Fysikalen 2019

2.1.3. Att arrangera minst fyra (4) evenemang där nØllan får tillfälle
att lyssna på och interagera med företag i olika branscher som
är relevanta för studerande eller utexaminerade fysiker.

Mottagningen 2019

2.1.4. Att anordna sex (6) lunchföreläsningar. FN 2019

2.1.5. Att kontakta minst två (2) företag med avsikt att få sponsring i
form av materiel eller pengar.

fkm∗ 2019

2.2. Arbetslivsförberedande 2019

Uppdrag - Det åligger Fysiksektionen...

2.2.1. Att göra två företagsbesök. FN 2019

2.2.2. Att anordna två casekvällar. FN 2019

2.3. Förvalta den goda kontakten med seniorer 2019

Uppdrag - Det åligger Fysiksektionen...

2.3.1. Att arrangera ett evenemang där nØllan får, på ett avslappnat
sätt, träffa och lyssna på alumner från utbildningen

Mottagningen 2019

2.3.2. Att vid minst två (2) tillfällen ha evenemang tillsammans med
seniorer.

FN 2019

2.3.3. Att återinföra Fråga en fysiker och publicera en i månaden. FN 2019

2.3.4. Att senast 30 juni ha genomfört en kampanj för att främja
seniormedlemskap.

fcom 2019

2.3.5. Att arrangera minst ett (1) evenemang tillsammans med tidigare
engagerade inom fkm∗.

fkm∗ 2019
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3. Studiesocial Vardag
Alla studenter har en problemfri vardag.

3.1. Fysiksektionen erbjuder bra studiemiljö och
samlingsplats för sina studenter

2019

Uppdrag - Det åligger Fysiksektionen...

3.1.1. Att anordna minst fyra (4) städdagar under året. FRum 2019

3.1.2. Att utöka sittplatsmöjligheterna vid uteplatsen. FRum 2019

3.1.3. Att annordna en Ikea-resa för förnyelse av inventarier. FRum 2019

3.1.4. Att göra Konsulatet och den omedelbara omgivningen mer
njutbar. Detta genom att tillse att konsulatets fönster är
dekorerade med växter av minst fyra (4) sorter som är vid liv
vid verksamhetsårets slut.

FRum (ftm) 2019

3.1.5. Att förse odlingslådorna utanför med nyttoväxter där skörd i
slutet av odlingssäsongen uppgår till minst fem (5) kg.

FRum (ftm) 2019

3.1.6. Att innan mottagningens början tillföra en bänk till uteplatsen. FRum (ftm) 2019

3.1.7. Att planera mottagningen så att nØllan får bekanta sig med alla
relevanta delar av campus: AlbaNova, M-huset, Q-huset, V-huset,
Huvudbyggnaden och Nymble.

Mottagningen 2019

3.1.8. Att arrangera minst två (2) evenemang i Konsulatet med fokus
på att visa hur Konsulatet ser ut och används dagligen.

Mottagningen 2019

3.1.9. Att innan 30 juni skicka ut en enkät för hur de studerande vid
programmet upplever olika JML-problem.

JämN 2019

3.1.10. Att innan mottagningen utöka krisplanen till att bättre hantera
trakasserier.

Centralt 2019
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4. Studiesocial Fritid
Alla studenter har möjlighet att delta i meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter.

4.1. Underlätta engagemang 2019

Uppdrag - Det åligger Fysiksektionen...

4.1.1. Att engagera minst 90 personer i Fysikalen. Fysikalen 2019

4.1.2. Att ett (1) internt evenemang anordnas för engagerade spexare. Fysikalen 2019

4.1.3. Att upprätta en skiss över möblering i konsulatet. FRum 2019

4.1.4. Att införskaffa och hitta plats för en tavla med bilder på alla
sektionsaktiva.

FRum 2019

4.1.5. Att anordna minst ett tillfälle för oinsatta att möta ftm och få
en uppfattning om vad de gör och vilka de är.

FRum (ftm) 2019

4.1.6. Att innan tentaperiod 4 ha ett möte med varje nämnd i
sektionen, samt styrelsen, för att planera in en aktivitet som
knyter till sagda nämnd under mottagningen.

Mottagningen 2019

4.1.7. Att tillhandahålla ett fadderschema under
mottagningsveckorna, där det också framgår när faddrar
kan få mat.

Mottagningen 2019

4.1.8. Att genomföra rekrytering i början av varje termin. FN 2019

4.1.9. Att arrangera ett rekryteringsevent per termin där alla nämnder
bjuds in.

Centralt 2019

4.1.10. Att senast den 30 maj genomföra en rekryteringskampanj för
f.com.

fcom 2019

4.1.11. Att skapa en dedikerad designgrupp senast den 30 maj. fcom 2019

4.1.12. Att skapa en redaktörsgrupp med flera medlemmar som jobbar
med sektionstidningen innan den 30 augusti.

fcom 2019

4.1.13. Att engagera minst fem (5) nyantagna som fkm*are under HT19. fkm∗ 2019

4.1.14. Att genom marknadsföring av möjligheten att arrangera en pub
få minst sex (6) pubar under året att arrangeras på engagemang.
Dvs att de ej  är kopplade till en specifik nämnd eller aktivitet.

fkm∗ 2019

4.2. Bibehålla den levande och varierade
aktivitetskulturen

2019

Uppdrag - Det åligger Fysiksektionen...

4.2.1. Att uppmuntra relevanta nämnder att anordna åtminstone en
aktivitet tillsammans med CL-sektionen innan årsskiftet.

Centralt 2019
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4.2.2. Att erbjuda varierade evenemang under året. Specifikt ska
minst en/ett (1) av följande evenemang arrangeras; traditionell
gasque, klubbliknande efterkör, pub i lungnare miljö, event
med annan studentorganisation, evenemang med inrikting på
dryckeskunskap med och utan alkohol samt ett till fkm*
introducerande evenemang för nyantagna.

fkm∗ 2019

4.2.3. Att under året anordna event under minst fyra kategorier
exempelvis; idrott, friluftsliv, kultur och spel.

AktN 2019

4.2.4. Att minst en gång i månaden anordna Magic the
Gathering-träffar.

AktN 2019

4.2.5. Att anordna en vinteraktivitet under året. AktN 2019

4.2.6. Att anordna ett event i samband med mottagningen. AktN 2019

4.2.7. Att anordna minst ett event med andra sektioner. AktN 2019

4.2.8. Att anordna dansövningar minst två gånger per termin. AktN 2019

4.2.9. Att arrangera ett tackevent till de som arrangerar event i
Aktivitetsnämnden.

AktN 2019
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5. Fundament
Fysiksektionens verksamhet vilar på en stark organisation.

5.1. Utveckla kommunikationen 2019

Uppdrag - Det åligger Fysiksektionen...

5.1.1. Att genomföra en utvärdering bland fysiker som minst 50% av
de mottagningsaktiva svarar på.

Mottagningen 2019

5.1.2. Att tillgodose att all information från Mottagningen till
sektionsmedlemmarna publiceras både på Fysiksektionens
hemsida och via Mottagningens facebooksida.

Mottagningen 2019

5.1.3. Att uppdatera rutindokument för olika evenemang innan slutet
av mars.

FN 2019

5.1.4. Att en gång per vecka publicera vad styrelsen har gjort från och
med period 4.

Centralt 2019

5.1.5. Att en person ur styrelsen äter lunch med en
nämndrepresentant/vecka.

Centralt 2019

5.1.6. Att detaljbudgetar ska finnas tillgängliga på hemsidan innan
sommaren för ökad transparens kring budgeten.

Centralt 2019

5.1.7. Att under året starta upp GSuite för att från och med 2020
använda det istället för Google Drive och nuvarande upplägg
med mailadresser.

fcom 2019

5.1.8. Att lansera sektionsappen till Google Play Store och Appstore
senast den 30 maj.

fcom 2019

5.1.9. Att TV:n visar relevant information och blir en
kommunikationskanal senast den 30 maj.

fcom 2019

5.1.10. Att släppa tre (3) upplagor av sektionstidningen Force under
vårterminen och två (2) upplagor under höstterminen.

fcom 2019

5.1.11. Att skicka ut nyhetsbrev varje månad från och med februari. fcom 2019

5.1.12. Att se till att alla, för hela sektionen öppna, event
utöver pubverksamhet som fkm∗arrangerar också annonseras i
fysiksektionens nyhetsbrev.

fkm∗ 2019

5.1.13. Att publicera event för pubar minst fyra (4) dagar innan de sker,
och publicera event för övriga evenemang minst sex (6) dagar
innan de sker.

fkm∗ 2019

5.1.14. Verka för att all information från fysiksektionen når ut
till alla internationella studenter, delvis i samarbete med
kommunikationsnämnden.

Internationella
mottagningen

2019

5.2. Jämlikhet, mångfald och likabehandling 2019
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Uppdrag - Det åligger Fysiksektionen...

5.2.1. Att Fysikalens manus klarar Bechdeltestet. Fysikalen 2019

5.2.2. Att ha två (2) evenemang motsvarande tjejlunchen i nära
anknytning till mottagningsveckorna.

Mottagningen 2019

5.2.3. Att hålla minst fyra (4) möten med förfaddrar under våren med
bland annat cases.

Mottagningen 2019

5.2.4. Att det innan nØlleenkäten går ut ska finnas en plan för
att anpassa mottagningen för personer med de vanligaste
funktionsvariationerna.

Mottagningen 2019

5.2.5. Att tillhandahålla ett infotillfälle för funkastudenter. Mottagningen 2019

5.2.6. Att under pride, tillsammans med andra sektioner, erbjuda
plats på ett sektionsekipage för intresserade studenter som vill
medverka.

JämN 2019

5.2.7. Att arrangera en tjejgasque i slutet av höstterminen liknande den
som hölls 2018.

JämN 2019

5.2.8. Att anordna en temakväll med fokus på JML-frågor för
fysikstudenter under hösten.

Centralt 2019

5.2.9. Att anslå och informera om de regler, med särkild inriktning på
sektionens värderingar, som gäller vid fkm∗*:s evenemang.

fkm∗ 2019

5.3. Må bra psykiskt och fysiskt 2019

Uppdrag - Det åligger Fysiksektionen...

5.3.1. Att arrangera en föreläsning om hälsa och balans med inriktning
på studentliv och sektionsengagemang.

Mottagningen 2019

5.3.2. Att tillse att som mest 5% av mottagningsaktiva Fysiker tycker
att de har tagit på sig för mycket arbete.

Mottagningen 2019

5.3.3. Att tillse att fler än 91% av såväl nØllan som Fysiker som svarar
på Mottagningens utvärdering tycker att mottagningen överlag
har varit positiv.

Mottagningen 2019

5.3.4. Att anordna ett event för funktionärer med fokus på psykisk
hälsa.

Centralt 2019

5.3.5. Att ingen som arbetar för nämnden ska ha arbetspass där de
utan tillräcklig vila behöver jobba mer än tio (10) timmar under
en dag.

fkm∗ 2019

5.4. Fysiksektionen ska vara en mötesplats för
internationella studenter kopplade till sektionen

2019

Uppdrag - Det åligger Fysiksektionen...

5.4.1. Att minst ett av FNs evenemang ska hållas på engelska. FN 2019

5.4.2. Att marknadsföra event både på svenska och engelska. fkm∗ 2019
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5.4.3. Att marknadsföra event på både svenska och engelska. AktN 2019

5.4.4. Tillsammans med Fysiksektionens mottagning få hjälp med att
utveckla mottagningsaktiviteter för sektionens internationella
studenter.

Internationella
mottagningen

2019

5.4.5. Hålla mottagningsaktiviteter för sektionens internationella
studenter (förslagsvis tillsammans med de nya
masterstudenterna, för att främja integrationen dem emellan
på bästa sätt och få ett något större upptagningsområde för
aktiviteterna.)

Internationella
mottagningen

2019

5.4.6. Utveckla aktiviteter tillsammans med Aktivitetsnämnden, i
huvudsak inspirerade av svenska och nordiska traditioner, för
att se till att de nya studenterna får den bästa möjliga upplevelsen
av sitt utbyte.

Internationella
mottagningen

2019

5.4.7. Anordna en eller flera sittningar med inspiration av de
svenska högtiderna, samt verka som medarrangör på pubar där
något relevant tema föreslagits och utvecklats tillsammans med
Klubbmästeriet.

Internationella
mottagningen

2019

5.5. Medlemsinflytande 2019

Uppdrag - Det åligger Fysiksektionen...

5.5.1. Att arrangera en styrelselunch i Konsulatet per termin. Centralt 2019

5.5.2. Att utarbeta riktlinjer för valberedningen inför nästa
sektionsval.

Centralt 2019

5.5.3. Att under året utvärdera SM som forum för medlemsinflytande. Centralt 2019

5.5.4. Att innan sommaren skicka ut en enkät till fysikstuderande om
deras syn på och tankar om sektionen.

Centralt 2019
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