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1. Inledning 
Denna verksamhetsberättelse beskriver Föreningen 
Energisystemteknologernas verksamhet under året 2019 som bedrevs i 
styrelsens regi. Verksamheten utgick från den verksamhetsplan som antogs i 
början av verksamhetsåret 2019 efter dialog med föreningens medlemmar 
där medlemmarna gavs möjligheten att påverka den. 

1.1. Föreningens mål och syfte 
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. 

2. Organisation 
2.1. Styrelsens sammansättning 

Styrelsen år 2019 bestod av tio stycken ledamöter varav en stycken 
ordförande under vår- respektive hösttermin. Styrelseledamöternas 
ansvarsfördelning 2019-01-01 fram till 2019-06-30 var följande: 
 
Ordförande: Gustaf Krottler 
Vice ordförande: Maria Gustafsson 
Näringslivsansvarig: Sophie Ågren 
Studierådsordförande: Marcus Baumann 
Studiesocialt ansvarig: Carl Hedman 
Klubbmästare: Elin Brors 
Idrottsansvarig: Alexandra Sederholm 
Alumnansvarig: Kajsa Paulsson 
Internationellt ansvarig: Joacim Toivonen 
Informationsansvarig: Safwat Majid 



 
 

Sida 5 av (24) 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2020-03-04 
Gustaf Krottler 

 
 

Styrelseledamöternas ansvarsfördelning under perioden från 2019-06-30 
fram till 2019-12-31 var följande: 
 
Ordförande: Gustaf Krottler 
Vice ordförande: Maria Gustafsson 
Näringslivsansvarig: Henrik Sollenberg 
Studierådsordförande: Marcus Baumann 
Studiesocialt ansvarig: Carl Hedman 
Klubbmästare: Elin Brors 
Idrottsansvarig: Philip Clarstedt 
Alumnansvarig: Matilda Blomander 
Internationellt ansvarig: Anton Barr 
Informationsansvarig: Benjamin Moberg Safaee 
 

2.2. Styrelse 
Styrelsen sammanträdde under läsåret i regel varje tisdag, med undantag för 
tentaperioder, från 17:30 fram till 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.  
 
Under höstens stormöte blev ingen ordförande tillsatt. Det gjorde att 
medlemmarna valde att ge styrelsen mandat att välja ställföreträdande 
ordförande som sedan ska tillsättas med fyllnadsval under HT20 stormöte. 
 
Styrelsen valde då att under styrelsemötet 2019-12-03 att välja Karar Al 
Obeid som ställföreträdande ordförande. 

2.3. Stormöte 
Föreningen höll under verksamhetsåret i två stycken stormöten, 2019-05-09 
och 2019-11-21. Stormöten är föreningens högst beslutande organ dit alla 
föreningens medlemmar och programstudenter vid 
civilingenjörsprogrammet i energisystem kallas. Stormöte hålls ordinarie en 
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gång per termin. För att höja 

deltagarantalet till stormötet VT 19 och HT19 valdes mötestiden till klockan 
15:15.   
 
 Deltagarantalet på respektive stormöte var: 
  

●      Stormöte VT19: 36 st 
●      Stormöte HT19: 47 st 
 

Under 2019 har en proposition lämnats in, gällande en ny policy angående 
klubbverkets ekonomi.  

2.4. FET-luncher 
FET-luncher är medlemsträffar där styrelsen och föreningsengagerade 
informerar om det löpande arbetet och där medlemmarna ges möjlighet att 
ställa frågor. Under 2019 har två FET-luncher anordnats. De har haft olika 
teman där diskussionerna sedan blivit underlag för styrelsens arbete. 
FET-luncherna under året var välbesökta, med ca 25-100 deltagare på 
respektive tillfälle. Under FET-luncherna har föreningen bjudit deltagarna 
på fika. Följande FET-luncher och teman har anordnats: 
 

● 5 mars: presentation av de nyinvalda styrelsemedlemmar, preliminär 
verksamhetsplan, budget och kommande event. Det bjöds på 
hembakade semlor.  
   

● 7 oktober: presentation av den nya styrelsens samt styrelsens 
kommande arbete, medlemsevent samt marknadsföring av 
höstterminens stormöte.   
 

2.5. Befattningsbeskrivningar 
Under 2019 fick respektive styrelseledamot ansvar att läsa igenom 
befattningsbeskrivningar beträffande deras post. På så sätt finns det 
underlag att i framtiden vid behov uppdatera posterna, där tanken är att 
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avgående ska kommentera hur de 

upplever att deras post framhävs enligt befattningsbeskrivningen.  
 

2.6. GDPR 
Under maj 2018  infördes en ny dataskyddsförordning, GDPR. Detta 
innebar ett ändrat arbetssätt för föreningen gällande hanteringen av 
personuppgifter. Styrelsen 2019 har fortsatt arbeta för att se till att GDPR 
har följts under året. 
 

2.7. Dokumentation 
All dokumentation för föreningen ligger uppe hemsidan vilket inkluderar 
verksamhetsplanen, senaste årets verksamhetsberättelse och 
stormötesprotokoll. Protokoll från styrelsemöten går att få ut vid intresse. 
 

2.8. Medlemsregister 
I samband med ES-veckan i april 2019 skedde en uppdatering av 
medlemsregistret i FET, vilket i praktiken innebar att medlemsregistret 
nollställdes och medlemmarna fick fylla i sina uppgifter på nytt. 
Anledningen bakom detta är att de bidrag som FET söker för att finansiera 
delar av verksamheten kräver ett uppdaterat medlemsregister årligen. På så 
sätt definierades även när ett medlemskap avslutas. Ett medlemskap 
avslutas då detta inte aktivt uppdateras av studenten i fråga.  
 
För att få så många som möjligt att uppdatera sitt medlemskap fortsatte 
styrelsen att ge medlemmarna ett medlemsmärke för 2019. 

2.9. Föreningspolicy 
Inom FET har vi fem olika policys för miljöarbete, föreningens ekonomi, 
engagerarmärke, GDPR och engagerad inom FET. Där policyn om 
engagerad inom FET tillkom under höstens stormötet där den röstades 
igenom med syftet att underlätta klubbverkets samarbetsmöjligheter.  
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3. Verksamhet 
 

3.1. Studiebevakning och 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 framföra 
åsikter och information från sin årskurs till studierådsordförande samt till 
lärare och kursansvariga. Under året har Studierådsordförande tillsammans 
med Studiesocialt ansvarig haft möten med årskursrepresentanterna 
ungefär två gånger per period. 
  
Studierådsordförande har under 2019 kallat till studierådsmöten fyra gånger 
under året, där alla studenter på programmet är välkomna att diskutera och 
framföra åsikter gällande sin utbildning. Dessa mötet har varit uppskattade 
av både studenter och studierådsordförande, som har fått en bra inblick i 
studenternas åsikter i olika studierelaterade frågor genom de fina bidragen 
under diskussionsfrågorna som kommit upp. Dessa har även uppfyllt en 
studiesocial funktion där bland annat trivselfrågor diskuterats.  
  
I programrådet för energisystem finns fem studentrepresentanter, varav tre 
ordinarie ledamöter, en suppleant och en permanentadjungerad. 
Programrådet har varit tre gånger per termin. 
  
Studierådsordförande har även representerat energisystemprogrammet i 
Uppsala teknolog- och naturvetarkårs utbildningsutskott, och på så sätt 
hållit kontakt med studiebevakarna vid kåren och med utbildningsansvariga 
vid andra program på fakulteten. Två gånger under året ordnade 
utbildningsutskottet kursvärderingsbattles tillsammans, där samtliga 
program på fakulteten var representerade.  
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Under höstterminen hölls även ett 

mentorskapsprogram för årskurs 1 som är ett stöd i utbildningen från äldre 
studenter till de nya studenterna. Projektledaren har tagit ansvar för att 
tillsätta mentorer. Mentorskapet var vida uppskattat av studenter som 
deltagit.  
  
Till ES-gasquen som är på vårterminen presenterade Studierådsordförande 
årets ES:are och årets ES-Student. Innan gasquen fick alla ES-studenter 
tillfälle att skicka in nomineringar till de båda kategorierna. 
  
En mittprogramsutvärdering har tagits fram som i början av VT20 gick ut 
till alla ES-treor som gått hälften av ES-programmet. Frågor som är 
relevanta för utbildningen har ställts. Övrig hantering av utvärderingen har 
lämnats över till nästa års studierådsordförande. 
 

3.2. Studiesocialt 
Studiesocialt ansvarig i styrelsen finns tillgänglig för studenterna för att 
samla in tankar och idéer om den studiesociala studiemiljön. Under året har 
studiesocialt ansvarige 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 ansvarig 
samverkat med studierådsordförande för att ta fram nya 
studentrepresentanter samt hjälpt övriga styrelsen vid gemensamma event. 
Dessutom har fortlöpande arbete med att förbättra den studiesociala miljön 
bedrivits.  
 

3.2.1. Sektionsrum 
Under året har det bedrivits arbete för att hitta en sponsor till 
sektionsrummet. Framgångarna med att hitta en sponsor har dessvärre 
uteblivit. Fokus har också legat på att utveckla frysen för att göra rummet 
mer attraktivt att uppehålla sig i. Det är framförallt enklare mat och fika 
som kunnat köpas från frysen mot inköpspris. Det har också gjorts en 
mindre ommöblering för att minska trängseln vid ingången till rummet. 
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Därutöver har koden till förrådet 

ändrats för att säkerställa att endast rätt personer har behörighet till 
förrådet. Slutligen har rummets marknadsförts till lägre årskurser vid 
studierådsmöten och under en aktivitet innan ovvesittningen. 

3.2.2. Sektionsrumsansvarig 
Styrelsen kunde välja en student på ES-programmet till 
sektionsrumsansvarig. Det kontinuerliga arbetet med sektionsrummet har 
underlättats i mycket hög grad av att det varit två personer som kunnat titta 
till rummet. 

3.2.3. Föreläsningar 
Eventet Fokus: Psykisk ohälsa anordnades tillsammans med studiesocialt 
ansvariga för K, STS, X och W. Eventet ägde rum i  maj månad och bestod 
av tre lunchföreläsningar, ett kvällspass med mindfullness samt 
morgonyoga. Eventet var uppskattat och det var i princip fullsatt vid 
samtliga tillfällen. 

3.2.4. Event 
Under våren anordnade studiesocialt ansvarig tillsammans med 
idrottsansvarig ett event är ES anmälde sig som förening till Blodomloppet. 
Två gemensamma löpträningar hölls innan själva loppet. Själva loppet och 
den efterföljande picknicken var mycket uppskattade och många deltog i 
eventet. 
 
En pluggstuga med fokus på Matlab hölls under våren i anslutning till 
starten av Beräkningsvetenskap I och II. Deltagandet var ganska lågt vilket 
kan skyllas att eventet hölls för tätt inpå kursstart. 
 
I december anordnades Julmiddagen för ES-programmet av studiesocialt 
ansvarig, alumnansvarig och studierådsordförande. Sittningen blev fullsatt 
och var mycket uppskattad. Resterande del av styrelsen hjälpte till under 
dagen med diverse uppgifter. 
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3.2.5. Utbildningar 
Under våren och hösten har UTN erbjudit studiesocialt ansvarig och 
studentrepresentanterna att gå en studerandeskyddsombudsutbildning hos 
Uppsala studentkår. Studiesocialt ansvarig gick på utbildningen under våren 
tillsammans med studentrepresentanter. Inga studentrepresentanter deltog 
under höstens utbildning. 

3.2.6. Möten med ansvariga för ULS 
Studiesocialt ansvarig har tillsammans studierådsordförande deltagit på ett 
möte per termin med personer på W och ULS. Syftet har varit att stärka 
samarbetet med ULS som bedriver studiebevakningen för kurserna på SLU. 
Mötena har varit hjälpsamma och bidragit till ett mer strukturerat arbetssätt 
med studiebevakningen för kurser på SLU.  

 

3.3. Alumnverksamhet 
 

Styrelsens alumnansvarig ansvarar för att upprätthålla samt utveckla 
relationerna mellan ES-programmets studenter och dess alumner. Detta är 
viktigt för att ge studenterna en ökad insikt i framtida arbetsmöjligheter och 
för att ge alumnerna en uppdaterad bild av hur ES-programmet ser ut idag. 
Därigenom kan dessutom ett starkt nätverk börja byggas som håller 
samman alla från ES, vare sig du fortfarande är student eller tog examen för 
tio år sedan.  
 
Under februari startades årets alumnprogram och fortsatte fram till maj då 
det avslutades och utvärderades genom att en enkät skickades till 
programmets deltagande alumner och studenter. Uppstarten innebar att alla 
studenter och alumner som hade meddelat intresse att delta träffades under 
en kväll på Polacksbacken. Väl där fick de en introduktion genom en 
inspirerande föreläsning om mentorskap. En övervägande majoritet tyckte 
att det var ett bra koncept samt en bra start. Under hösten har planeringen 
inletts att starta upp alumnprogrammet igen under början av vårterminen 
2020. 
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I februari anordnades en 

alumngasque på smålands nation, vilket var ett mycket uppskattat event 
såväl av föreningens medlemmar och alumner. Under 2019 har även 
planeringen inletts för ytterligare en alumngasque som kommer äga rum 
den 21 februari 2020 på Kalmars nation. 
 
Under hösten planerade och genomförde alumnansvarig tillsammans med               
studiesocialt ansvarig det numera årliga julbordet inom ES-sektionen, som i                   
år ägde rum den 13 december på Uthgård. 
 

3.4. Internationellt 
Internationellt ansvarig har under året lyft fram ES-studenters möjligheter 
att interagera internationellt genom främst utbyten, MFS, praktik och 
sommarkurser. 

3.4.1. Ansökningsinformation 
Meddelanden om deadlines, informationsmöten etc för ansökan till 
utlandsstudier, utlandspraktik och MFS har kontinuerligt tillhandahållits via 
hemsidan och Facebook. Internationella fliken på FET:s hemsida har ett 
flertal berättelser från studenter som har åkt på utbyte. 
 
Under 2019 skapades en Facebook grupp med namnet “FETaste 
Utbyten”där man kan hitta allt man behöver veta för att söka utbyte via IK, 
SLU, fakultet eller institution. Information om deadlines presenterades 
kontinuerligt på hemsidan. 

3.4.2. Event 
Det anordnades en internationell pub i kårens publokal, Uthgård. Eventet 
var ett samarbete i det internationella utskottet där några ledamöter från 
utskottet hjälptes åt för att genomföra kvällen. Eventet vände sig dels åt de 
inhemska studenterna på teknat-fakulteten, men också för alla de 
internationella studenter som studerar på vårt Campus. Kvällen bestod av 
ett musikquiz med frågor från alla delar av världen som efterföljdes av en 
speedfriending mellan internationella och inhemska studenter. Det var även 
försäljning av mat och dryck, där allt hade ett internationellt tema.  
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Vidare har även ett samarbete mellan W och ES påbörjats där en 
informationskväll om utbytesstudier genomfördes den 28 februari. På 
eventet kommer utbytesmöjligheter via SLU lyftas fram mera än vad de 
gjorts tidigare. Inspirationsföredrag från studenter som själva varit på utbyte 
kommer också vara en central del av kvällen för att inspirera fler studenter 
att åka på utbytesstudier.  
 

3.5. Företagsevent 
 

3.5.1. Lunch- och kvällsevent 
Under året arrangerades lunch- och kvällsevent med företag. Under året 
genomfördes följande event: 
 
2019-03-08: Lunchföredrag med  Rejlers i samarbete med 
STS-programmet 
2019-12-11: Lunchföredrag med Uppsalahem 

3.5.2. Paneldebatt 
Under vårterminen anordnade föreningen tillsammans med STS och W en 
paneldebatt med tema “en hållbar konsumtion”. Eventet hölls på Gotlands 
nation den 4 februari och eventet var mycket uppskattat bland studenterna.  

3.6. ES-veckan 

ES-veckan är ett årligt återkommande event med syfte att inspirera, ge 
inblick i arbetsliv samt skapa gemenskap mellan studenter på 
energisystemprogrammet. ES-veckan 2019 inföll den 7-14 april och innehöll 
en rad olika event: lunchevent med Vattenfall, frukostevent med Vegansk 
matlåda, lunchföreläsning med ABB, klättring på Allis, öl/vinprovning, 
spökbollsturing, öl-yoga på Campus Ångström, lunchföredrag med Region 
Örebro Län, ES-pub, frukostevent med Drivhuset och avslutades med 
ES-gasquen 2019.  
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ES-veckan 2019 planerades och 

utfördes av en projektledare tillsammans med en kommitté bestående av 
fyra medlemmar. Projektledaren och kommittén var fristående från 
styrelsen men hade kontinuerlig dialog med dess representanter, främst 
med näringslivsansvarig. Det vinstkrav på 20 tkr som fastslogs under 
projektets uppstart uppnåddes och eventen var uppskattade bland 
programmets studenter.  
 
Arbetet med 2020 års ES-vecka inleddes tidigt under höstterminen. 
Inledningsvis arbetade projektledaren med arbetsplanering- och 
strukturering, ansökningar till kommittén och kommittémöten. När 
kommittén var tillsatt inleddes arbetet enligt planeringen. Tillsammans 
med vice ordförande fastslogs vinstkravet för ES-veckan 2020 till 20 tkr.  

3.7. Sociala arrangemang 
 

3.7.1. Klubbverket 
Klubbmästaren har, med hjälp av det egen tillsatta klubbverket om 9 
studentrepresentanter, 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 grillkvällar. Det har även förekommit event tillsammans med 
andra sektioner, detta för att främja relationen till dessa. 
 

3.7.1.1. Psykotech 
En av vårens finsittningar var Psychotech som anordnades tillsammans 
med F- och X-sektionen samt psykologernas studentförening. I år ägde 
sittningen rum på Stockholms nation den 10 maj. Temat för kvällen var “De 
sju dödssynderna”. Detta var ett perfekt tillfälle för ES-studenter att lära 
känna andra program och samtidigt äta en god middag och ta del av en stor 
tillställning på nation. 
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3.7.1.2. ES-Gasquen 
Som ett avslut på den årliga ES-veckan arrangeras en finsittning. Detta år 
den 12 april på Östgöta nation med temat “Vårens första dag”. Klubbverket 
anordnande gasquen och det bjöds på god mat och underhållning. Alla 
studenter inom sektionen bjöds in till denna härliga, lyckade kväll.   
   
 

3.7.1.3. Pubrundor 
Klubbverket anordnade tre pubrundor under året. En pubrunda på 
vårterminen och två på höstterminen. Pubrundor är ett mer avslappnat och 
enkelt sätt att umgås med varandra och är ett populärt evenemang som 
många deltar i. Konceptet är att studenterna leds av klubbverket mellan 
studentnationerna. Ett ypperligt tillfälle för nya studenter inom 
programmet att lära känna stan och nationerna, men framförallt att lära 
känna andra studenter inom programmet. År 2019 har teman för 
pubrundorna varit “Friluftsdag”, “Så här kommer ni aldrig se mig igen” samt 
”Ovve + Frost”. Pubrundorna hölls den 21/2, den 1/10 och den 4/12. Den sista 
pubrundan hölls i samband med klubbverkets lansering av ”ES-drinken”. En 
drink påhittad och komponerad av klubbverket.   
 

3.7.1.4. Sittningar 
Under året arrangerades 3 stycken ovvesittningar och en ytterligare lite 
finare sittning. 

-       WESK-side : WESK-side var en ovvesittning som arrangerades 
tillsammans med W:s och K:s klubbverk och gick av stapeln den 9 
mars. Temat för kvällen var “Hip-hop” och sittningen ägde rum på 
Bridgens Hus. ES-klubbverket lagade mat (huvudrätt och efterrätt) 
medan de andra sektionerna delade på andra delar av planeringen.  

-       EXES on the Bridgens: Ovvesittningen arrangerades tillsammans 
med E:s och X:s klubbverk och var den 10 oktober på Bridgens Hus. 
Temat för kvällen var ”dokusåpa” (tex. Ex on the beach). ES-klubberks 
huvuduppgift var Ekonomi.  
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-       Villains Asylum: Den sista 

ovvesittningen var en Halloweensittning tillsammans med IT, Q och 
DV. Temat var ”Villains”. ES-klubbverks huvuduppgift var denna gång 
dekoration. 

-       Den sista sittningen för året arrangerades tillsammans med 
STS-Klubbverk, det var en sittning som höll hus på Bridgens hus men 
var mer som en ”temasittning” istället för en ovvesittning då ingen 
ovve skulle bäras. Temat för kvällen var ”90-tal” och för att få till en 
lite finare sittning så bjöds det på trerätters istället för tvårätters. 
Klubbverken delade på och hjälptes åt med de olika arbetsområdena. 

  
Under dessa olika sittningar fick studenterna från de medverkande 
programmen en rolig kväll och tillställning med en chans att få umgås 
mellan programmen och årskurserna. 

  
 

3.7.1.5. Norreda 
Varje år 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 
samt bastar. På kvällen sitter vi runt en brasa och njuter av gott sällskap. 
Tidigare år har detta evenemang anordnats i maj men på grund av att 
Norreda var uppbokat hela våren så anordnades det detta år den 21-22 
september. Detta gjorde att många taggade ettor följde med och fick en 
extra chans att lära känna varandra. Äldre årskurser var det lite brist på, kan 
bero på att några av dem just då åkte iväg på utbyte. 
 

3.7.1.6. Grillkvällar 
Den 11 maj anordnades en grillkväll för ES-studenter i flogstaparken för ett 
härligt avslappnat häng. Klubbverket fixade grill och aktivitetsmöjligheter i 
form av kubb, volleyboll mm. Mat att grilla fick varje student ta med själv. 
Ett till sånt här event anordnades även under årets mottagning den 31 
augusti. 
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3.7.1.7. 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 ett års 
tid. Det är ett populärt event som studenter från alla årskurser deltar på. 
Det bjöds på buffé i form av sallad, bröd, sås och paj.  
 
 
 

3.7.2. Event 
 

3.7.2.1. Stormöteshäng 
Efter både vårens och höstens stormöte avsattes stora mikrorummet som en 
hängplats där medlemmarna kunde förtära sin beställda medlemspizza med 
härligt sällskap. 
 

3.7.2.2. Julbord 
Det årliga julbordet anordnades 13:e december och hölls som vanligt på 
Uthgård. Det bjöds på klassisk julmat med veganska/ vegetariska alternativ, 
glögg och efterrätt. Baren var öppen hela kvällen och som underhållning 
spexade styrelsen. Maximalt antal sittande för lokalen, 90 personer, var 
närvarande.  
 
Alumnansvarig och studiesocialt ansvarig hade det övergripande ansvaret 
för julborden, men flertalet ledamöter i styrelsen hjälpte till att handla, laga 
mat, diska och städa före, under och efter eventet.  

3.7.2.3. Ovveinvigning 
Under 2019 fortsatte vi traditionen att ha en ovveinving. Invigningen hölls i 
samband med höstterminens första sittning den 11 oktober. Eventet gick ut 
på att reccarna blev indelade i lag och fick sen köra en femkamp. 
Evenemanget planerades av Alumnansvarig och blev mycket uppskattat av 
de som deltog. Alla deltagare fick ett tygmärke. 
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3.7.2.4. Pluggfika 
Under 2019 anordnades pluggfika vid två tillfällen. Dessa tillfällen 
sammanföll med tentaperioderna och var mycket uppskattade av 
studenterna.  
 

3.8. Idrott 
Det mesta av föreningens idrottsaktiviteter har varit kontinuerliga event 
och några större händelser under året. En gång i veckan har det anordnats 
ett sportevent som efterfrågats, vilket har varit flera träningar med fotboll 
och innebandy, men även enstaka inslag av till exempel basket och lacrosse. 
Dessa pass har varit en möjlighet att lära känna andra ES:are och få en 
möjlighet att komma ut och röra på sig. Dessa aktiviteter har varit mycket 
uppskattade med stort deltagarantal. Inslagen av andra sporter har också 
varit uppskattade och lockat flera som inte vanligtvis deltar på de veckovisa 
passen.  
 
Fotbollen har främst ägt rum på Ekeby konstgräs och innebandyn och 
övriga inomhusaktiviteter har spelats i Eriksbergsskolans gymnastiksal. 
Idrottsanläggningarna har bokats via kommunen. Under året har 
träningarna delats med W-sektionen för att ge möjlighet att knyta nya 
kontakter över sektionsgränserna men även för att hålla ned kostnaderna av 
hall- och planhyra. Antalet deltagare på passen har varierat, men oftast har 
det åtminstone varit omkring 15 närvarande. 
 
Idrottsansvarig har under året varit med och anordnat 
Ångströmsmästerskapen. Ångströmsmästerskapen är en återkommande 
turnering för Teknat-sektionerna som består av grenarna Volleyboll, 
Innebandy, Fotboll och en mysteriegren. Denna höst var myststeriegrenen 
Ultimate frisbee. 
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3.9. ES-20år 
Under 2020 fyller vårt program 20år därför valde styrelsen under 
höstterminen att utlysa ett sök för en projektledare och en vice 
projektledare, vilka ska arrangera ett event under 2020 för att fira 
jubileumet. Söket synliggjordes för alla FET:s medlemmar igenom våra 
olika kommunikationskanaler, postbeskrivningar skrevs och gjordes 
därefter tillgängliga på hemsidan. Projektledaren och vice projektledaren 
tillsatte en egen kommité på ytterligare 13 personer för att kunna arrangera 
ett event under hösten 2020.  Projektledaren och vice projektledaren skrev 
en verksamhetsplan under hösten som sedan godkändes av styrelsen. 
Eventet planeras vara ett tvådagars evenemang som avslutas med en gasque 
på nation. 

 

4. Information, PR och media 
4.1. Hemsida 

Under 2019 har arbetet med att använda och marknadsföra hemsidan 
fortsatt som tidigare. Hemsidan är en knutpunkt där all information om 
programmet ska finnas. Även om andra kanaler som sociala medier används 
för marknadsföring skall informationen återfinnas även på hemsidan. 
Föreningens styrdokument, stormötesprotokoll samt policy för hantering 
av personuppgifter ligger uppe på hemsidan.  
 
Under året har ordförande tillsammans med informationsansvarig haft det 
övergripande ansvaret över en kontinuerlig uppdatering av hemsidan. 
Flertalet tekniska problem med hemsidan har uppstått under vårterminen, 
vilka informationsansvarig på UTN har hjälpt till att lösa.  
 
Problemen var främst att det kom upp olika typer av felmeddelanden på 
hemsidan. 
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4.2. Nyhetsbrev 
Ordförande har i regel skickat ut ett nyhetsbrev i början på varje vecka till 
medlemmar som aktivt sagt att de vill ta del av nyhetsbreven. 
Nyhetsbreven har innehållit information från styrelsen kring kommande 
event, samt annonsering från företag eller andra organisationer.  

4.3. Sociala medier 
Föreningen Energisystemteknologerna använde sig år 2019 av Facebook 
(Föreningen Energisystemteknologerna – FET och FET Informerar!) samt 
Instagram (essektionen) för marknadsföring av kommande händelser, 
spridning av information och synliggörande av verksamheten.  

4.4. Profilprodukter 
Under 2019 har overaller, ES-ryggsäckar och ES-hoodies beställts och delats 
ut. På grund av den långa leveranstiden för overaller beställdes dessa på 
förhand och ett litet lager har upprättats. Hoodies beställdes även de i 
förhand för att hålla ned kostnaderna för styrelsetröjorna, då priset per tröja 
blir mindre vid större beställningar. 
 
I samband med vårens medlemsuppdatering togs 2019 års medlemsmärke 
fram och delades ut gratis till samtliga som uppdaterade sitt medlemskap. 

4.5. Kaffe med Saffe/Tyck för dryck 
För att på ett enkelt sätt samla in åsikter från föreningens medlemmar 
introducerade styrelsen 2018 konceptet “Kaffe med Saffe”. Detta innebär att 
styrelsen ungefär en gång i månaden bjuder alla FET medlemmar på kaffe 
vid Ångströmslaboratoriet i utbyte mot medlemmarnas åsikter i ett par 
förvalda, aktuella frågor från styrelsen. Då detta har varit en bra källa att nå 
ut till våra medlemmar har vi fortsatt med detta men under hösten bytte vi 
namn till Tyck för dryck då det inte längre var Saffe som höll i det. 
 

4.6. Hemortsambassadörer  
Som hemortsambassadör åker man till sin gamla gymnasieskola och 
berättar om hur det är att läsa på Teknik- och naturvetenskapliga fakulteten 



 
 

Sida 21 av (24) 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2020-03-04 
Gustaf Krottler 

 
(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 presentation och 
vad de kan säga till gymnasieeleverna, samt ett USB-minne med 
presentationen på. 
 
FET har hjälpt till att marknadsföra hemortsambassadörprogrammet, som i 
år har skötts till stor del av Uppsala universitetet. 
 

4.7. Skuggning 
Under höstterminen skedde två skuggningar på programmet. Skuggning 
innebär att en potentiell framtida student på ES-programmet kommer på 
besök och får följa med en student på ES-programmet under en dag.  
 

5. Samarbeten  
Föreningen ingår i en rad olika samarbeten. Föreningens främsta 
samarbetspartners är framförallt Uppsala teknolog- och naturvetarkår, 
Ultuna studentkår samt övriga sektionsföreningar. Samarbetet med UTN 
innebär bland annat att föreningen utser representanter till UTN:s 
fullmäktige samt deltar i följande råd och utskott inom UTN:  
 
Ordföranderådet 
Kassörsrådet 
Klubbmästarrådet 
Kommunikationsrådet 
Internationella utskottet 
Arbetsmarknadsutskottet 
Studiesociala utskottet 
Utbildningsutskottet 
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Under 2019 skedde även flertalet 

organiserade träffar med de olika sektionsföreningarnas idrottsansvariga 
 
Övriga samarbeten har varit programansvariga Henrik Sjöstrand, Anders 
Eriksson och Stephan Köhler samt studievägledarna Sonja Droschke och 
Paula Forslund.  
 

5.1. UTN:s fullmäktige 
UTN:s fullmäktige är kårens högst beslutande organ och ES-sektionen hade 
under våren och hösten tre representanter. Fullmäktige representanter 
bjuder in föreningens medlemmar till FUM-fika i samband med 
sammanträdena. FUM-fika är en plattform där föreningens medlemmar 
och FUM-representanterna kan samlas och diskutera handlingarna inför 
kommande fullmäktigesammanträde. Under verksamhetsåret 2019 
anordnades ett FUM-fika inför varje av de sex sammanträde utan ett då 
detta var ett rent valfum. Samarbetet mellan fullmäktige representanter och 
styrelsen är god.  
 
ES-sektionen förlorade ett mandat i UTN:s fullmäktige då de andra 
föreningarna hade blivit så pass större än ES. Detta gäller först under 2020. 
 

5.2. Styrelsekontakt UTN 
Under höstterminen utvecklade styrelse sitt samarbete med sektionens 
styrelsekontakt i UTN:s styrelse. Detta genom att ordförande och kontakten 
hade kontinuerlig kontakt samt att hen kom och pratade under höstens 
stormöte. 

6. Ekonomi 

FET:s tillgångar är till för att genomföra styrelsens, och i förlängningen 
medlemmarnas visioner med föreningen. Inkomsterna under 2019 bestod 
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främst av bidrag från Uppsala Universitet, UTN och Unga forskare. 
Föreningen fick även in pengar från företagsevent och ES-veckan. 

Föreningens pengar lades på profilprodukter och aktiviteter för att höja 
medlemmarnas tillvaro på universitetet och på programmet. Den vanliga 
verksamheten har pågått med mentorskaps träffar, korvgrillning för 
reccarna, fika till pluggfika och FET-luncher, pizza till stormöten, hyra av 
idrottslokaler, sektionens julbord och sponsring av Norreda. 

Den ekonomiska policyn uppdateras under våren för att förtydliga när 
utläggsblanketter senast måste ha lämnats till vice ordförande. Detta gjordes 
för att minimera risken att tappa bort kvitton och för att översikten av 
ekonomin ska vara aktuell. 

Årsredovisningen för 2019 innehåller två avvikelser gällande utgifter som 
hör till räkenskapsår 2018, men betalats och bokförts under 2019. De två 
avvikelserna är följande verifikationer: 

-          A10 Märken för studiebevakning HT18 500 kr (studiebevakning 
kostnader 4080) 

-          A108 Utlägg för Julbord 2018 184,28 kr (Styrelsen kostnader 4020 ) 

Efter sommaren skedde ett byte av bokföringsprogram till Fortnox för att 
förenkla fakturahanteringen och ha möjlighet att skicka e-fakturor.  

Pga byte av bokföringsprogram 25 augusti så stämmer inte numreringen i 
bokföringen i pärmen. Verifikat 1–147 (1 januari- 25 Augusti) har ett 
verifikatnummer högre i den digitala bokföringen i Fortnox. Detta beror på 
att i det nya bokföringsprogrammet har tillkommit ett verifikat A1 med 
föregående års resultat detta för att resultatrapport och balansrapport ska 
bli korrekta vilket i det tidigare programmet lades på föregående år. 

Det är lite missvisande inkomster på Sektionsrum intäkter då det där har 
sålts kaffe som har blivit inköpt till andra event, detta gör att intäkterna på 
sektionsrummet har blivit lite högre än beräknat. Under året startade även 
”ES-kiosken” där vi har sålt till ungefär självkostnadspris plus swishavgiften 
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för att det inte ska bli en förlustaffär för föreningen. Denna kiosk har gått 
med vinst men exakt siffra är svår att säga eftersom en del inkomster 
kommer från kaffeförsäljning och där ligger inte utgiften på 
sektionsrummet utan på i huvudsak 4020 styrelsen kostnader. 

Det var budgeterat för att gå -15000kr för att jämna ut föregående års vinst 
som var på 13 994,61 kr och därmed ha ett nollresultat över två år. Detta 
leder till att föreningen över två räkenskapsår gör en vinst på 12,61kr. 

Det totala underskottet från 2019 om 12,61 kr föreslås omföras i ny räkning. 


