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Inledning 
Denna verksamhetsberättelse beskriver verksamheten för Föreningen 

Energisystemteknologernas under år 2016 som bedrevs i styrelsens regi. Verksamheten bedrevs 

utmed den verksamhetsplan som antogs i början av verksamhetsåret 2016 efter dialog med 

föreningens medlemmar där medlemmarna gavs möjligheten att påverka den. 

Föreningens syfte & mål 
Föreningen Energisystemteknologerna är en organisation vars syfte är att främja studietiden för 

studerande vid civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet och Sveriges 

lantbruksuniversitet. Föreningens huvudsakliga mål är att skapa gemenskap på programmet 

mellan årskurserna, bevaka utbildningen inom programmet, inspirera inför kommande arbetsliv 

eller utlandsstudier samt göra det möjligt för energisystemstudenter att komma i kontakt med 

relevanta företag.  

Organisation 

Styrelse 
Styrelsen år 2016 bestod av 11 st ledamöter varav 1 st Ordförande under vårterminen och 10 st 

ledamöter varav 1 st Ordförande under höstterminen. Styrelseledamöternas ansvarsfördelning 

2016-01-01 fram till 2016-06-06 var följande: 

 

Ordförande: Peter Kjellgren 

Kassör: Jonas Lindstens 

Sekreterare: Matilda Hildingsson 

Företagsansvarig: Clara Knudsen 

Studierådsordförande: Emma Bromark 

Studiesocialt ombud: Karin Berg 

Klubbmästare: Josephine Lindén Magnusson 

Idrottsansvarig: Love Hagstedt 

Alumnansvarig: Sofia Andersson 

Internationellt ansvarig: Egil Schultz 

Webbansvarig: Erik Verf 

 

Styrelseledamöternas ansvarsfördelning under perioden från 2016-06-06 fram till 2016-12-31 

var följande: 

 

Ordförande: Peter Kjellgren 

Kassör: Jonas Lindstens 
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Informationsansvarig: Matilda Hildingsson 

Företagsansvarig: Lollo Liu 

Studierådsordförande: Emma Bromark 

Studiesocialt ombud: Karin Berg 

Klubbmästare: Josephine Lindén Magnusson 

Idrottsansvarig: Jonas Söderberg 

Alumnansvarig: Carl Flygare 

Internationellt ansvarig: Eric Widéen 

Styrelsemöten 
Styrelsen sammanträdde i regel varje onsdag, med undantag för tentaperioder, från 17:15 fram 

till senast 19:00. Ordförande skickade inför varje möte ut en kallelse med bifogad 

föredragningslista. Under möten fördes protokoll, av sekreterare, som sedan justerades av för 

varje möte vald justerare.  

Stormöten  
Föreningen höll under verksamhetsåret i 2 stycken stormöten, 2016-05-11 och 2016-11-22. 

Stormöten är föreningens högst beslutande organ dit alla föreningens medlemmar och 

programstudenter vid Civilingenjörsprogrammet i Energisystem kallas. Stormöte hålls ordinarie 

1 gång per termin. För att höja deltagarantalet till stormötet HT16 försköts mötestiden fram 15.15 

från tidigare 17.15. Styrelsen anordnade även en pubafton efter stormötet, se vidare kommentar 

under sociala event. Deltagarantalet på respektive stormöte var: 

 

● Stormöte VT16: 32 st 

● Stormöte HT16 70 st 

 

Under 2016 har totalt 6 propositioner och 2 motioner lämnats in som alla rörde föreningens 

stadgar. Totalt rörde det sig om över 20 förbättrings- samt uppdateringspunkter. Stadgan var 

högst ouppdaterad och styrelsen 2016 tog, tillsammans med en engagerad medlem, ett krafttag 

med att uppdatera den.  

FET-luncher 
FET-luncher är medlemsträffar där styrelsen informerar om det löpande arbetet och där 

medlemmarna ges möjlighet att ställa frågor. Under 2016 har 5 FET-luncher anordnats. De har 

haft olika teman där diskussionerna sedan blivit underlag för styrelsens arbete. Gemensamt för 

varje träff var att styrelsen presenterade det löpande arbetet och att FUM-representanterna 

redogjorde för senaste FUM-sammanträdet, om sådant hade inträffat mellan träffarna. FET-

luncherna var under året välbesökta, med ca 20-120 deltagare på respektive träff som hållits i 

hörsalarna Häggsalen eller Mässen. Under FET-luncherna har föreningen bjudit deltagarna på 

fika. Följande FET-luncher och teman har anordnats: 

 

● 17 februari, tema: Profilprodukter och presentation av verksamhetsplan för 2016 

● 20 april, tema: Valspekulation inför stormöte 
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● 20 september, tema: Overallbeställning och sökstart för projektledare för ES-veckan 

● 2 november, tema: Valspekulation inför stormöte 

● 8 december, tema: Idrott 

 

Befattningsbeskrivningar 
Under våren 2016 uppdaterades samtliga befattningsbeskrivningar för alla förtroendevalda 

poster. För styrelseledamöterna upprättades en ny befattningsbeskrivning som klargjorde det 

som förväntas av samtliga styrelseledamöter. Dessa dokument offentliggjordes sedan på 

föreningen hemsida. 

Sammanslagning av poster 
På stormötet våren 2016 togs beslutet att slå samman posten Webbansvarig med posten 

Sekreterare och skapa posten Informationsansvarig. Detta grundar sig till största del i att 

hemsidan har blivit så lätthanterlig att posten Webbansvarigs uppgifter har minskat i 

omfattning. Sekreterarpostens uppgifter har utöver protokollskrivande varit lite ospecificerade 

och det har varit en post som hjälpt till där det behövs tidigare. I och med sammanslagningen 

har uppgifterna konkretiserats och posten har utöver profilprodukter, protokollskrivning och 

hemsidsansvar även övertagit marknadsföring mot studenter från posten PR, som i samband 

med detta bytt namn till Näringslivsansvarig.  Fullständig befattningsbeskrivning för alla poster 

har offentliggjorts på föreningens hemsida. 

Dokumentation 
Under 2016 har alla gamla protokoll som finns tillgängliga från styrelsemöten och stormöten 

digitaliserats. Stormötesprotokollen ligger offentligt på hemsidan, men även 

styrelsemötesprotokollen finns tillgängliga vid intresse. Pärmarna med de gamla protokollen 

finns kvar tills vidare.  

Under hösten 2016 började föreningen med digital signering av dokument genom Adobe 

Acrobat Reader för att slippa skriva ut dokumenten och därmed spara pengar och miljö.  

Under 2016 har arbete skett med att ta fram mallar för dokumentation inom sektionen för att ge 

framtida dokument en mer sammanhållen profil och underlätta arbetet genom färdiga rubriker i 

dokument som följer samma struktur. Även utbildande dokument för bland annat hemsidan har 

tagits fram för att underlätta arbetet i framtiden. 
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Verksamhet 

Studiebevakning & Utbildning 
Studierådsordförande i föreningen har ansvar för att sköta studiebevakning och kontakt med 

lärare och kursansvariga.  

Som hjälp i arbetet har studierådsordförande årskursrepresentanter, vilka fungerar som 

ansvariga för utvärderingen på de kurser studenten läser och hjälper till att framför åsikter och 

information från sin årskurs till studierådsordförande och vice versa. Dessa utökades under 

2015 från 1 till 2 per årskurs, vilket varit en positiv förändring, och studentrepresentanternas 

roll, ansvar och uppgifter har fortsatt att utökas.  

Studierådsordföranden har under 2015 kallat till studierådsmöten 5 gånger under året, där alla 

studenter på programmet är välkomna att diskutera och framföra åsikter gällande sin 

utbildning. Dessa mötet har varit välbesökta och uppskattade av både studenter och 

studierådsordförande, som har fått bra en bra inblick i studenternas åsikter i olika 

studierelaterade frågor genom de fina bidragen under diskussionsfrågorna som kommit upp. 

Dessa åsikter representeras vid programrådsmöten som hålles 3 gånger/termin. Tack vare detta 

har vi kunnat se ett antal viktiga studentinitierade förändringar under året. Detta år har några 

lärarrepresentanter bytts ut i programrådet, vilket har resulterat i en lyckad uppsättning. I 

programrådet finns 5 studentrepresentanter, varav 3 ordinarie ledamöter, 1 suppleant och 1 

permanentadjungerad.  

Under året ansvaras Studierådsordförande för att samtliga kurser utvärderas, sammanställs och 

diskuteras, samt vid behov tas upp i programrådet. Utvärderingssammanställningarna har 

börjat läggas upp på föreningens hemsida för att studenterna ska kunna ta del av dem, detta är 

ett stort arbete som kommer fortsätta 2017.  

Nytt för detta verksamhetsår var ett försök att få bättre kontakt med Ultuna studentkår för att 

kunna samarbeta bättre i utbildningsfrågor, något som mottagits positivt från kåren och som har 

utmynnat i en trevlig och ömsesidigt gynnsam kontakt.  

Studierådsordförande har även representerat energisystemprogrammet i Uppsala teknolog- och 

naturvetenskapskårs Utbildningsutskott, och på så sätt hållit kontakt med studiebevakarna vid 

kåren och med utbildningsansvariga vid andra program på fakulteten.  

Under höstterminen hölls även ett mentorskapsprogram för årskurs 1 som är ett stöd i 

utbildningen från äldre studenter. Under vårterminen genomfördes även ett informationsevent 

för studenterna på årskurs 4-5 med en presentation av vilka masterkurser som finns att välja för 

att studenterna i 3:an skall känna sig väl informerade.  

Under året har studentrepresentanterna och studierådsordförande även deltagit i planeringen 

och genomförandet av en lärardag med tema kommunikationsträning, vilket är ett fokusområde 
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som programrådet vill jobba för att stärka långsiktigt på programmet. Det togs väl emot av de 

närvarande lärarna och kommer förhoppningsvis att avspegla sig i utbildningen framöver.  

Generellt fortgår ett kontinuerligt arbete med att upprätthålla en god kontakt mellan lärare och 

studenter för att tillsammans jobba med kursutveckling och nå en ömsesidig respekt och 

förståelse för varandras arbete, något som tagits emot positivt. 

 

Studiesocialt 
Studiesocialt ombud i styrelsen finns tillgänglig för studenterna för att samla in tankar och idéer 

om den studiesociala studiemiljön. Studiesocialt ombud har under året deltagit på studiesociala 

utskottets möten för UTN:s räkning för att uppdateras vad som händer på fakulteten men också 

för att föra fram ES-sektionens talan. 

Utöver detta har studiesocialt ombud samverkat med studierådsordförande för att ta fram nya 

klassrepresentanter efter ettornas mottagning samt sammankallat till möten tillsammans med 

dessa och studierådsordförande.  I början av året samlade studiesocialt ombud in 

medlemmarnas åsikter kring  campus Ångströms och framförde dessa till intendenturen. Detta 

ledde fram till en ny rutin där samtliga sektioners önskemål årligen ska sammanställas och 

lämnas vid ett tillfälle. I början av året ordnade studiesociala ombudet med en stående 

salsbokning i lunchtid för ES-studenter att luncha tillsammans i, med avsikt att förbättra 

sammanhållningen på programmet  årskurserna emellan. Några veckor efter mottagningen 

medverkade studiesocialt ombud i ett  samarbete mellan sektionerna i skapandet av en temadag 

med tema hälsa, “må-bra-dagen”. Under höstterminen hölls ett föredrag om Nya Ångströms på 

initiativ av ES-studenter och med hjälp av studiesocialt ombud. Studiesocialt ombuds sista 

företagandet blir att medverka i planering och genomförande av en föreläsningsserie som 

kommer äga rum efter verksamhetsåret.  
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Alumnansvarig 
Styrelsens alumnansvarig har under året fortsatt att ansvara för och drivit alumnprogrammet. I 

maj avslutades alumnprogrammet för läsår 2015/2016 och utvärderades genom att en enkät 

skickades till programmets deltagande alumner och studenter. 

 

Planen var att starta alumnprogrammet för läsår 2016/2017 i slutet av november/början av 

december i och med ett uppstartsevent. Dock blev det (ovanligt) tätt med aktiviteter och det 

redan trånga december blev schemamässigt inte optimalt för ett sådant tillfälle, speciellt inte då 

den tilltänkta uppstartsevent-föreläsaren inte kunde i december. Det bestämdes då av 

alumnasvarig att skjuta på starten som istället ska ske första veckan för vårterminen. Det blir 

första gången som det blir så, och hur det går kommer att utvärderas fram till sommaren. 

 

Utöver detta planerade och genomdrev även alumnasvarig det nu mera årliga julbordet inom ES-

sektionen med hjälp av en tillsatt projektgrupp. Uppgiften har numera blivit ett inslag i posten, 

främst p.g.a. att julbordet i grunden är ett alumnevent. 

 

I vår planeras flera saker att genomföras, dels uppstarten av alumnprogrammet men även en 

alumnkväll, en gasque med alumntema samt en alumnföreläsning under ES-veckan. 

Förhoppningsvis ska det bli lyckade event som knyter en tätare kontakt mellan programmets 

alumner och dess studenter. 
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Internationellt 
Internationellt ansvarig har under året lyft fram ES-studenters möjligheter att interagera 

internationellt genom främst utbyten, MFS, praktik och sommarkurser. 

Ansökningsinformation  

Meddelanden om deadlines, informationsmöten etc för ansökan till utlandsstudier, 

utlandspraktik och MFS har kontinuerligt tillhandahållas via hemsidan och Facebook. 

Internationella fliken på hemsidan har ett flertal berättelser från studenter som har åkt på utbyte 

men har än så länge ingen sammanfattande text. 

Event  

Under höstterminen har två event med internationell anknytning arrangerats. Ett event var ett 

informations- och inspirationsevent för utlandsstudier på hösten inför kommande 

ansökningsperioder som både involverade information från internationella kansliet och före detta 

utbytesstudenter. Det andra eventet var en workshop dit man kunde för att få hjälp med att skriva 

sitt “letter of purpose” inför utbytesansökan. Båda dessa event planerades tillsammans med UTN:s 

internationella utskott. Det planerade våreventet som var tänkt att involvera studenter som 

arbetat utomlands efter examen föll igenom på grund av bristande intresse från alumnernas sida.    

Buddyprogrammet 

Buddyprogrammet är ett fadderprogram som anordnas för utbytesstudenter som kommer till 

Uppsala för att studera. Uppsala Universitet är ansvariga för programmet men det har varit svårt 

att få tag på info och få kontakt med någon för att kunna inspirera våra studenter till att vara 

delaktiga. Kontakten har än så länge fortfarande varit relativt inaktiv och buddyprogrammet sköts 

fortfarande av Uppsala studentkår.  

Infolunch om MFS 

Den tredje maj anordnades en informationslunch om Minor field studies (MFS), vilket är ett 

projektarbete som görs i ett U-land. Under luncheventet bjöd Internationellt ansvarig in en ES-

alumn som kom och föredrog om hennes MFS-resa och vad man bör tänka på inför den. Eventet 

var mycket uppskattat bland studenterna och ca. 70 st  deltog. 
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Företagsevent 

ES-veckan 

Energisystemsveckan, ES-veckan, inföll den 11-15 april 2016 och var en inspirationsvecka för 

studenterna på programmet. Den infattade olika typer av event: spökbollsturnering, 

programsittning, spelkväll, yogapass, öl-/vinprovning, frukostutdelning, caselösningsworkshop 

och alumnevent. Veckan var väldigt uppskattad bland studenterna. Företagsansvarig var under år 

2016 samordnare för veckan samt var den som höll i företagseventen,  dock var hela styrelsen 

delaktiga i planeringen och genomförandet av veckan. 

För nästkommande års ES-vecka, ES-veckan 2017, har en ny post benämnd projektledare för ES-

veckan tillsats. Projektledaren för ES-veckan har till uppgift att leda arbetet för att samordna ES-

veckan samt tillsätta ett ES-projektvecka-kommitté. I denna kommitté ingår en mindre grupp av 

personer som projektledaren leder för att  tillsammans planera och verkställa  ES-veckan. 

Projektledarens närmaste kontakt i styrelsen kommer att vara Företagsansvarig, som också 

kontinuerligt kommer att assistera och stämma av arbetet  med projektledaren.  

Paneldebatt om framtidens fordonsflotta 
Tillsammans med två andra sektionsföreningar så var föreningen med och anordnade en 

paneldebatt med tema framtidens fordonsflotta. Panelen bestod av fem representanter utöver 

en moderator. Totalt närvarade ca. 105 studenter och eventet var mycket uppskattat bland 

studenterna. Under våren 2017 kommer ett liknande event att anordnas och under hösten 2016 

har Företagsansvarig varit delaktig i planerandet 

Casetävling med Drivhuset  
Under hösten 2016 hölls den årliga casetävling Idegeneratorn, i samarbete med Drivhuset, W- 

sektionen och Sveriges Lantbruksuniversitet för samtliga studenter på både Uppsala Universitet 

och Sveriges Lantbruksuniversitet. Tävlingen syftade till att främja problemlösning och intresse 

för casetävlingar generellt bland studenter. Årets case framtogs av Uppsala kommun med temat 

Hållbara resor i Årummet. Blandningen av studenter från olika linjer på eventet var mycket 

uppskattat bland studenterna. 

Lunch- och kvällsevent 

Under året arrangerades ibland lunch- och kvällsevent med företag. På luncher är detta ofta 

föreläsningar och på kvällar kan det vara mingel eller caselösning. Under året genomfördes 

följande event: 

24 februari: Lunchevent med Philip Gottfridsson, - Morgondagens kärnkraft 

7 oktober: Boksignering med Kjell Aleklett 

12 oktober: Lunchevent med Fortum. 
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Sociala arrangemang 

Klubbverket 

Klubbmästaren har, med hjälp av det egen tillsatta klubbverket (om 11 studentrepresentanter 

utö. klubbm.), under året genomfört en rad olika event vars syfte varit att främja gemenskap och 

skapa kontakter för studenterna i sektionen. Detta med underhållande event såsom kryssningar, 

gasquer eller mindre event som spel - och filmkvällar. Det har förekommit event inom sektionen 

men också tillsammans med andra sektioner, detta för att främja relationen till dessa. 

Event 

Es-Gasquen 

Som ett avslut på den årliga Es-veckan arrangeras en sittning, på nation, för studenterna i 

sektionen. Detta är ett utmärkt tillfälle för studenterna att komma i kontakt med andra inom 

programmet, även alumner bjuds in. Man avnjuter en god måltid, sjunger och underhålls av 

sittningens arrangörer: Klubbverket. I år hölls sittningen den 15 april med temat “Sol, vind & 

vatten”. 

Pubrundor 

Det anordnas en pubrunda per termin. Detta är ett mer avslappnat och enkelt sätt att umgås med 

varandra. Konceptet är att studenterna leds av klubbverket mellan alla studentnationer. Ett 

ypperligt tillfälle för nya studenter inom programmet att lära känna stan och nationerna men 

framförallt andra studenter inom programmet. I år har temat för pubrundorna varit “ES-Safari” 

samt “Din värsta mardröm”. Pubrundorna hölls den 11/2 och den 27/9. 

Herr/Dam-middagar 

Varje termin anordnas en Herr - eller Dammiddag. På våren arrangerar damerna en sittning för 

herrarna och på hösten tvärtom. Sittningen ter sig som en mindre tillställning än en 

nationssittning. Det serveras mat och bjuds på underhållning. Damiddagen hölls den 11 november 

och herrmiddagen den 8 april. 

Film-kväll  

Klubbverket anordnade en filmkväll under våren, den 8 mars, där studenterna i sektionen fick 

rösta fram vilken film de helst ville se. Det bjöd på popcorn och annat snacks, även pizza beställdes 

för de som ville. 

Spel-kväll 

Under hösten, den 2 november, arrangerades en spelkväll för medlemmarna i sektionen på 

kårhuset Uthgård. Flera studenter samlades för att spela spel och umgås med varandra, samtidigt 

som Klubbverket bjöd på snacks, kaffe, godis och frukt. Syftet med detta event, och även 

Filmkvällen, var att främja gemenskapen under ett icke-alkohol event. 
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Påskäggsjakt 

Påskäggsjakten har etablerats som en ES-tradition de senaste åren där snabba lår och list är de 

viktigaste egenskaperna för att kamma hem välsockrade pris. Själva eventet går ut på att runt påsk 

ha en mindre projektgrupp (utanför styrelsen, men sponsrade av den) som gömt fyra stycken 

påskägg laddade med godis. I samband med det har ett Facebook-eventet startats där ledtrådar 

till de olika äggen postas under en på förhand bestämd dag. Äggen har oftast runt tre ledtrådar 

var, och det brukar ta mellan 2-4 timmar för de deltagande ES:arna att finna sin väg till skatten. 

Påskäggsjakten genomfördes i slutet av mars och var ett mycket uppskattat event bland 

studenterna. 

Psychotechgasquen 

En sittning som planerades av Klubbmästarna inom ES, F, X, STS samt Psykologprogrammet vid 

Uppsala Universitet. Sittningen ägde rum den 5 maj på Norrlands nation och var ett lyckat 

koncept. En möjlighet för studenterna vid programmet att lära känna studenter från andra 

sektioner. 

Ovvesittning 

Den 19 maj arrangerades en ovve-sittning på kårhuset Uthgård tillsammans med sektionen H 

(högskoleingenjörer). Temat för kvällen var Ovve + karaoke. En rolig tillställning där man hade på 

sig sin overall i sektionens färg och umgicks tillsammans med sektionen och andra under en 

trevlig kväll med mat och underhållning. 
 

Norreda 

Varje maj anordnar Klubbverket en resa till Norreda Torp strax utanför Uppsala. På cykel färdas 

studenter i sektionen tillsammans till Norreda för att övernatta i stugor. Vi grillar, umgås, leker 

utomhuslekar och badar i sjön. På kvällen sitter vi runt en brasa och njuter av att sommaren är 

påväg. Detta är det sista eventet som anordnas för sektionen på våren, ett sätt att fira in sommaren 

och umgås med klasskompisarna en sista gång innan lov. I år skedde detta event den 13-14 maj. 

Kräftskiva 

Varje år i början av september anordnas Kräftskivor för de flesta sektioner inom Uppsala teknolog 

- och naturvetarkår. Kräftskivorna är ett event arrangerat av sektionernas Klubbmästare och 

planeras under cirka 1 års tid. I år var konceptet en aning annorlunda då det bjöds på buffé och 

fördrink. Även sång & toast ledde sittningen samt ett quiz genomfördes för att skapa en trevligare 

anda och ännu bättre förutsättningar för gemenskap.  

Detta är det första eventet som de nya studenterna går på tillsammans med äldre årskurser. Detta 

gör att de får ta del av sektionens traditionsenliga event och på så sätt komma in i sektionen 

fortare. I år var kräftskivan den 27 september. 
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Kryssning 

Ännu ett traditionsenligt event som anordnad efter den första tentaperioden under hösten, i år 

23-24 oktober. Vi tar förjan T/R till Mariehamn där vi äter buffé och umgås med många studenter 

från sektionen. En möjlighet att umgås med varandra på annat håll än på Universitetet eller i 

akademiska lokaler.  

Stormötespub 

Efter höstens stormöte hölls en pubafton i kårhuset där föreningen bjöd alla som deltagit under 

stormötet på pizza. Nästan alla 70 deltagare från stormötet följde med till puben som var mycket 

uppskattad. 

Julbord 

Julbordet har blivit ett stämningsfullt event som de senaste åren har tagit plats slutet av 

november/början av december. Till julbordet brukar även, utöver sektionens studenter, alumner 

samt programansvarig, programsamordnare samt programmets studievägledare bjudas in. 

Senaste åren har julbordet även fått en mer vegetarisk karaktär, även om de stora klassikerna 

självfallet finns med.  

WildESt-advent sittnng med W 

En sittning som arrangerades av Klubbmästarna från ES och W tillsammans med sina klubbverk. 

Sittningen ägde rum den 10 december på kårhuset Uthgård. Det var en sittning där det serverades 

mat och bjöds på underhållning i vild julig anda. Ett tillfälle att knyta kontakter med ett program 

väldigt likt ES. 

Övrigt 

En ES-julfrukost anordnades den 30 december och hölls i stora mirkovågsrummet på Campus 

Ångström. Styrelsen samlades redan 06:45 för att förbereda frukosten och till frukosten, som 

serverades mellan 08:00-10:00 visades avsnitt från gamla julkalendrar.  

Pluggfika 

Ett uppskattat event från 2015 var pluggfikat som anordnades under tentaperioder. Därför hölls 

det fyra pluggfikatillfällen under 2016, vilket var mycket uppskattat bland ES-studenterna. Stort 

deltagarantal och pluggfika var en typ av evenemang som inte många andra sektionsföreningar 

hade, vilket utmärkte ES som sektion i en positiv bemärkelse.  Följande datum hölls evenet 

pluggfika: 13 mars, 22 maj, 15 oktober och 18 december.  
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Idrott 
Det mesta av föreningens idrottsaktiviteter har varit kontinuerliga event med några större 

händelser under året.  

En gång i veckan har det anordnas ett sportevent som efterfrågas, vilket hittills har varit fotboll 

och innebandy. Dessa pass har varit en möjlighet att lära känna andra ES:are och få en möjlighet 

att komma ut och röra på sig. Idrotter som efterfrågas har varit fotboll, innebandy och dans. Dessa 

aktiviteter har varit mycket uppskattade med stor närvaro. Båda dessa sporter har utövats 1 

timme åt gången, vilket anses rimligt från ES-studenternas samt föreningens sida. Fotbollen har 

ägt rum på ekeby konstgräs och innebandyn har spelats i Eriksbergsskolans gymnastiksal. 

Lokalerna/planerna har bokats via kommunen. Under hösten har även andra sektioner bjudits in 

till fotbollen för att vi ska kunna spela på fullplan och ge möjlighet att knyta nya kontakter över 

sektionsgränserna. 

En fotbollsturnering mellan de olika klasserna anordnades i samband med ES-veckan där 

föreningens olika årskurser möttes.  

Den 7 maj anordnades ett paintbollevent tillsammans med två andra sektioner. Totalt infann sig 

127 studenter varav över hälften av platserna var från ES-sektionen. Eventet var mycket  

Prova-på eventen som har getts möjlighet att testa på är Orientering, Ju-jutsu och pingis. För dessa 

event har personer på ES-programmet med kunskap/erfarenhet inom dessa sporter kontaktats 

för att leda eventen.  

 

Utöver ovannämnda event anordnades också ett intersektionellt brännbolls-event tillsammans 

med 4 andra sektioner. Alla Teknat-sektioner kunde deltaga men det var endast 4 sektioner som 

arrangerade det. Detta event innehöll brännboll tillsammans med grillning och musik och var 

mycket uppskattat av de som deltog. Eventet hade också studiesociala kopplingar.  

 

Idrottsansvarig var under hösten också med och anordnade Ångströmsmästerskapen, med 

Volleyboll som deltävling. Ångströmsmästerskapen är en återkommande turnering för Teknat-

sektionerna som består av grenarna Volleyboll, Innebandy och Fotboll. Deltävlingen i Volleyboll 

var mycket lyckad gemensamt genomförd av idrottsansvariga för de olika sektionerna som deltog.  
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Information, PR & media 

Hemsida 
Under år 2016 har arbetet med använda och marknadsföra hemsidan fortsatt. Hemsidan är en 

knutpunkt där all information om programmet ska finnas även om andra kanaler som sociala 

medier används för marknadsföring så ska hemsidan alltid vara basen.  

Fokus har under hösten legat på att alla styrelsemedlemmar, arbetsgrupper och kommitteer 

själva ska kunna lägga upp sin information på hemsidan för att avlasta Informationsansvarig, som 

tagit över ansvaret för hemsidan efter att posten Webbansvarig tagits bort. Kommitteer och 

arbetsgrupper inom sektionen såsom valberedningen, klubbverket och ES-veckan har fått egna 

inlogg för att enklare kunna använda hemsidan som marknadsföringskanal. Kommitteerna och 

arbetsgruppernas inloggningar är dock begränsade till att lägga upp eget material och kan inte på 

ändra eller ta bort material upplagt av en styrelsemedlem. 

Nyhetsbrev 
Ordförande har varannan vecka skicka ut nyhetsbrev till medlemmarna med information från 

styrelsen kring kommande event, annonsering från företag eller andra organisationer. Under 

våren 2016 tog Webbansvarig, tillsammans med Ordförande och med rådgivning från UTN:s 

informationsansvarig, fram en ny mall i ett nytt program för att skriva nyhetsbreven. Detta gjorde 

utskicken enklare att skriva och variera i sin design. Under höstterminen tillfrågades 

medlemmarna om de ville ha nyhetsbreven utskickade oftare, vilket de inte ville. 

Informationsansvarig i styrelsen får kontaktuppgifter skickade till sig från programansvarig 

Gertrud Nordlander vid höstens terminstart.   

Sociala medier 
Föreningen Energisystemteknologerna använde sig år 2016 av Facebook (Föreningen 

Energisystemteknologerna – FET) samt Instagram (essektionen) för marknadsföring av 

kommande händelser, spridning av information och synliggörande av verksamheten.  

Profilprodukter 
Under 2016 togs profilprodukter med den nya loggan fram i form av ES-ryggsäckar och pins. 

Under året har även sektionsoveraller beställts och det har skett fortsatt försäljning av  ES-

tygmärken. 

Hemortsambassadör 
Som hemortsambassadör åker man till sin gamla gymnasieskola och berättar om hur det är att 

läsa på Teknik- och naturvetenskapliga fakulteten (Teknat) och på sitt program. Detta arrangeras 

av Teknats studentsamordnare och studenterna som åker får ekonomisk ersättning samt betald 

resa. Studenterna får gå på ett informationsmöte där de får mer information angående 
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presentation och vad de kan säga till gymnasieeleverna, samt ett usb-minne med presentationen 

på. 

 

På grund av dålig ledning från studentsamordnare så marknadsfördes inte eventet tillräckligt bra 

under 2016 och det var få studenter som åkte. Även under hösten kom informationen sent och 

därmed även marknadsföringen, men Informationsansvarig har deltagit under 

informationsträffar och har haft genomgång av sektionsspecifikt material med de representanter 

som ska åka under våren 2017. 

Skuggning 
Under vårterminen inkom en förfrågning från en gymnasieelev som via föreningens hemsida, 

hade uppmärksammat att man som elev kunde komma och följa med en ES-student under en 

dag. Aktiviteten kallas inom föreningen för skuggning och Företagsansvarig var vid detta tillfälle 

ansvarig samordnare. Eleven fick följa med en ÅK1-student på kemilaboration under 

förmiddagen, åt lunch på SLU och under eftermiddagen följa med en ÅK4-student på andra 

föreläsningar. Skuggningen sågs som väldigt lyckad både från elevens och föreningens 

perspektiv. Under 2017 kommer mer riktad marknadsföring av denna aktivitet att ske till 

närliggande gymnasieskolor med tydlig energiprofil. 
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Samarbeten 
Föreningen ingår i en rad olika samarbeten. Föreningens främsta samarbetspartners är 

framförallt Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Ultuna studentkår, SLEKTkommittén, övriga 

sektionsföreningar samt Drivhuset.  

Samarbetet med UTN innebär bland annat att föreningen utser representanter till UTN:s 

fullmäktige samt deltar i följande råd och utskott inom UTN. 

Ordföranderådet 

Ekonomirådet 

Klubbmästarrådet 

Kommunikationsrådet 

PR-rådet 

Internationella utskottet 

Arbetsmarknadsutskottet 

Studiesociala utskottet 

Utbildningsutskottet 

 

Styrelsen har även samarbetat med UTN:s informationsansvariga under arbetet med det nya 

nyhetsbrevssystemet. Övriga samarbeten är tidningen Techna, samt Programansvariga Henrik 

Sjöstrand och Gertrud Nordlander samt studievägledare Sonja Droschke. 

Under hösten har Internationell 

UTN:s fullmäktige 

UTN:s fullmäktige är kårens högst beslutande organ och ES-sektionen ska representera i två 

stolar. Fullmäktigerepresentant och föreningens styrelse utvecklade under våren 2016 ett nytt 

närmare typ av samarbete i och med införandet av Inför FUM-möten, där styrelsen och FUM-

representanterna samlades och diskuterade handlingarna inför kommande 

fullmäktigesamanträde. Denna typ av förmöte hölls inför samtliga 6 FUM-sammanträden. 

 
  



    
  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

 
18 

 

 

Ekonomi  
FETs tillgångar är till för att genomföra styrelsens, och i förlängningen medlemmarnas, visioner. 

Under 2016 fanns ett mål om att göra ett nollresultat, då föreningen avtalat att anpassa äskningen 

av pengar från programmet ska anpassas efter resultatet för att nå detta.  

Inkomsterna under året bestod främst av bidrag från universitet, men även från UTN och Unga 

Forskare. Föreningen fick även in pengar från företagsevent och marknadsföring, inte minst under 

ES-veckan. 

Under året lades föreningens pengar på profilprodukter och aktiviteter för att förhöja 

medlemmarnas tillvaro på universitet. Utöver detta har den vanliga verksamheten pågått, med 

fika till studierådsmöten, korvgrillning för reccarna, fika till FET-luncher, pizza till stormöten, 

hyra av idrottslokaler, påskäggsjakten, julbordet, sponsring av Norreda med mera. 

Slutligen avslutade föreningen året med ett underskott på  23,8 kr. 

 

 


