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F-sektionens verksamhetsplan 2021/2022
Studentinflytande
Kontakten med programledningarna, 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, dels 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
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.

Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Stormöte

smÄ21-1.8
2021-09-17
Plats: Zoom

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.
* Styrelsen skall skriva ett årshjul till kommande verksamhetsår samt genomföra en
överlämning till nästa styrelse. Instruktioner och riktlinjer ska upprättas för valberedningen.
NärU
Näringslivsutskottet jobbar för att förbättra kontakten mellan näringslivet och sektionen.
Målet är att företag håller i ett antal föreläsningar för sektionens medlemmar samt att event
hålls där företag bjuds in.
* NärU skall jobba för att stärka kontakten med företag och arrangera föreläsningar 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, om pandemin
tillåter, att hålla i SaFT på vårterminen. En SaFT kommitté ska skapas för att underlätta
planeringen av SaFT sammankomsterna.
* F-sektionen skall hålla i SaFT till våren genom att utse en SaFT kommitté.

Utvecklingsarbete
Under verksamhetsåret ska styrelsen fortsätta arbeta för att strukturera upp hanteringen av
sektionens dokument, handlingar och tillgångar för att underlätta styrelsens arbete och för
att underlätta överlämningar. En ny och fräsch hemsida kommer att tas fram, domän
kommer att förändras till f-sek.se och sektionen kommer att gå över till Google Workspace.
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, förnya och förbättra
hemsidan samt anordna en sektionssittning.

