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Verksamhetsberättelse för F-sektionens styrelse 2019/2020
Organisation
Under verksamhetsåret 19/20 har 24 ordinarie styrelsesammanträden hållits. Styrelsen har
kallat till och hållit 5 stormöten varav sista stormötet var det första digitala stormötet inom
sektionen.
Styrelsen har skickat representanter till höstträffen i samarbetet SaFt (Samarbetande
Fysikteknologer). Höstträffen hölls på Uppsala universitet. Vårträffen som skulle ha varit i
Umeå blev inställd på grund av corona epidimin.
Detta var första året som vi använde oss av en mottagningskommitté för att hjälpa vårat
arbete inför mottagningen. Styrelsen skapade också en SaFt kommitté vars syfte var att
hjälpa styrelsen inför vårträffen för SaFt. Förslaget om en SaFt kommitte klubbades igenom
på stormöte och tillsattes på stormöte 2. Närvaron på stormöten har varit fortsatt god.
Antalet närvarande på Stormöte 1, 1.5, 2, 3 och 4 var 77, 40, 61, 43 och 45.
Information
Informationsspridningen under verksamhetsåret 19/20 har skett genom besök på
föreläsningar, via mailutskick, F-sektionens Facebook-sida, F-sektionens instagram och
affischering. Sektionstidningen Φ har som vanligt delats ut i sektionens kulvertlokaler.
Förtroendevalda har haft en kick-off där det informerats om sektionens verksamhet.
Sektionsanda
Under F-sektionens dag hade styrelsen och undergrupperna en tävling för de nya
studenterna som deltog där de skulle svara på frågor om sektionens undergrupper och gissa
vad styrelsens medlemmar gör. Vinnarna fick ett litet pris som delades ut på Stormöte 1.
Styrelsen bjöd på fika i Östra Paviljongen innan de nya studenternas tentamen i
programmering. Det bjöds också på kanelbullar under kanelbullens dag till sektionens
medlemmar.
Årets pris för hedervärda insatser gick detta år till Pontus Yngvesson för sitt arbete inom
mottagningen 19/20.
Kontinuitet
Under våren hölls en gemensam avslappnad överlämning med den gamla och nya styrelsen.
Där diskuterades styrelsearbetet i allmänhet och vad som fungerat bättre och mindre bra
under det gångna året. Individuella överlämningar har genomförts för de nya
styrelsemedlemmarna. Den nya styrelsen har blivit inbjudna till alla styrelsesammanträden
efter att de valts till sina poster.
Underskrivet at F-sektionens ordförande och kassör 2019/2020
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