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Utbildningsbevakning
Sektionen skall verka för att medlemmarnas utbildningar håller en hög kvalitet och ständigt
utvecklas. Ett viktigt steg i detta är att kursutvärderingarna genom sektionens två
studienämnder håller hög kvalitet. Vidare skall alla sektionsmedlemmar känna att de kan
kontakta sektionsstyrelsen ifall brister upptäcks i utbildningskvaliteten. Specifikt skall
förstaårsrepresentanterna vid Teknisk Fysik, Energiteknik och Öppen Ingång agera
kommunikationsrör för deras respektive klass åsikter om utbildningens kvalitet.
* Styrelsen skall se till att utbildningsbevakning genomförs på sektionens program och
förstaårsrepresentanterna skall agera

Studentinflytande
Kontakten med universitetsledningen, kåren och mellan programmen är av yttersta vikt för
att studenternas utbildning ska kunna hålla hög kvalitet och sektionen skall därför sträva
efter att finna frivilliga till alla de poster som kan fyllas, både inom och utom kåren.
* Sektionen skall arbeta för att tillsätta alla poster, inom och utom kåren, för ett ökat
studentinflytande.

Information
En stor grupp av sektionens medlemmar har väldigt liten kännedom om sektionen och NTK i
allmänhet. Detta ska motverkas med en bra informationsspridning, även till de som inte
besöker Enar J, Göte eller Origo. En viktig del i det här arbetet är att bra information om
vilka konkreta arbetsuppgifter sektionen har går ut till nya studenter, dels för att detta
bidrar till ökat engagemang men även för att de har en rättighet att veta vad deras
sektionsavgift går till.
Under verksamhetsåret ska styrelsen och sektionens valberedning arbeta på ett strukturerat
sätt för att sprida kunskap om posterna. Detta genom att bland annat uppdatera sektionens
hemsida med information om vad alla förtroendevalda har för arbetsuppgifter.
Valberedningen skall likt förra verksamhetsåret vara föredragande under stormötens val.
Ett kontinuerligt informationsutbyte mellan undergrupperna och styrelsen ska eftersträvas,
detta för att öka medvetenheten om vad som händer på andra ställen inom sektionen och
för att eventuellt kunna samordna arrangemang. För att åstadkomma detta skall
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sektionsstyrelsen under verksamhetsåret arbeta fram ett fungerande system för att denna
kommunikation skall kunna ske smidigt och enkelt. Vidare skall information läggas till så att
medlemmar kan ta reda på vem man ska prata med ifall man har frågor.
* Styrelsen ska på ett smidigt sätt kunna informera medlemmarna om vad som pågår och
medlemmar skall enkelt kunna kontakta styrelsen. Innebörden av sektionen och kårens
poster skall förtydligas.

Kontinuitet
För att underlätta styrelsearbetet och se till att ingenting faller mellan stolarna mellan
mandatperioderna ska ett årshjul skrivas med information om det som händer
återkommande varje verksamhetsår. Tillsammans med detta ska ett testamente med
utvärderingar om hur förra verksamhetsåret gått skrivas. Dessa ska fungera som stödjande
dokument att falla tillbaka på om osäkerhet hur arbetet ska genomföras uppstår.
Sektionsstyrelsen skall genomföra en överlämning till den nya styrelsen för att hjälpa den
nya styrelsen att komma igång med sitt arbete. För att göra valberedningsprocessen så bra
som möjlig och se till att rätt person väljs till rätt uppdrag ska tydligare instruktioner
upprättas för valberedningen om vad deras jobb innebär, om vilka poster de ska bereda val
för och om vad dessa poster innebär. Ett dokument skall skrivas om vilka poster som ska
väljas varje stormöte och ett uppstartsmöte skall hållas då en ny valberedning valts.
Valberedningens arbete bör samordnas med kåren för att undvika dubbelarbete.
* Styrelsen skall skriva ett årshjul till kommande verksamhetsår samt genomföra en
överlämning till nästa styrelse. Instruktioner och riktlinjer ska upprättas för valberedningen.

Faust
Faust är en ideell studentorganisation som verkar som en fristående undergrupp till Fsektionen. Mycket av sektionens studiesociala arbete sker via Faust som arbetar aktivt för
att skapa och vidhålla en god sektionssocial miljö och känsla. Detta görs genom att se till att
behov och idéer som studenterna har förverkligas. Med dessa behov och idéer som
vägledning bistår Faust med organisation, arbetskraft och finansiering. I februari har Faust
ett stormöte där val av ny styrelse sker, och det är efter detta som verksamhetsåret börjar.
Mycket av verksamhetsplanen utgår från tidigare års aktiviteter då många varit årligt
återkommande.
* Faust ska jobba för en stark gemenskap och självklart fortsätta arrangera djävulskt bra
evenemang!
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Φ
φ är F-sektionens egen tidning som syftar till att dels informera om vad som sker inom
sektionen och programmen och dels erbjuda sektionens medlemmar en kreativ plattform.
Under läsåret 19/20 ska φ utkomma med fyra reguljära nummer. Dessa trycks i svartvitt och
färg samt läggs upp på F-sektionens hemsida. Dessutom ska n0lle-φ produceras och skickas
till blivande F-sektionsstudenter under sommaren 2020.
Alla personer med koppling till F-sektionen uppmuntras att bidra med material till φ, och
under året ska φ göra en satsning på få in bidrag från fler program och årskullar inom Fsektionen än tidigare. Det ska även fortsätta uppmuntras med annat material än text,
exempelvis teckningar, foton, serier och pyssel, för att på så sätt fortsätta bredda innehållet
och uppmuntra till kreativitet. Materialet får gärna ha en koppling till sektionen och
studierna men det är inte ett måste. φ planerar också att fortsätta samla alla citat i ett
dokument så att de finns enkelt tillgängliga och går att till exempel söka rätt på allt som
någon ur en viss klass har sagt.
* φ planerar också att fortsätta samla alla citat i ett dokument så att de finns enkelt
tillgängliga och går att t.ex. söka rätt på allt som någon ur en viss klass har sagt.

Göte K
Kommande verksamhetsår ska Göte fokusera på att arrangera aktiviteter såsom spelkvällar,
filmkvällar och syjuntor för alla inom sektionen. Vi kommer även göra innerspace rymligare
och mer strukturerad samt att göra en liten kontorshörna i göte där vår dator ska vara. Göte
ska även arrangera en kick-off med, bland annat, bastukväll för alla medlemmar i Göte-K.
* Göte-K ska fokusera på att arrangera alkoholfria aktiviteter såsom spelkvällar, filmkvällar
och syjuntor för sektionens medlemmar.

SaFT
Sektionen ska verka för ett rikt utbyte med systersektioner vid andra lärosäten i Sverige
genom samarbetet SaFT, Samlade Fysik-Teknologer. Styrelsen kommer att skicka
representanter från sektionen till SaFT-sammankomsterna under verksamhetsåret.
En SaFT kommitté ska skapas för att underlätta planeringen av SaFT sammankomsterna.
SaFT kommer att bestå av engagerade F-sektionister. SaFT kommitténs främsta
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arbetsuppgifter kommer vara att underlätta med planeringen för SaFT när det anordnas i
Umeå.
* F-sektionen skall skicka representanter till verksamhetsårets SaFT-sammankomster samt
att skapa en SaFT kommitté.

Utvecklingsarbete
Under verksamhetsåret ska styrelsen arbeta för att strukturera upp hanteringen av
sektionens dokument, handlingar och tillgångar för att underlätta styrelsens arbete och för
att underlätta överlämningar.
En sektionssittning kommer att anordnas. Mest troligt på vårterminen på grund av den
rådande pandemin. Styrelsen kommer att jobba för att fastställa denna sittning som en
tradition för framtida år. För att underlätta för kommande styrelser kommer ett dokument
att skapas där information om vilka förberedelser, syftet bakom sittningen samt kostnader
för föregående sittningar kommer att finnas.
* Styrelsen strukturera upp sektionens dokument och tillgångar samt anordna en
sektionssittning.

