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Inledning 
Denna verksamhetsplan beskriver verksamheten för Föreningen 
Energisystemteknologerna under år 2019 som bedrivs i styrelsens 
regi. Föreningens styrelse har i uppgift att under verksamhetsåret 
2019 arbeta denna plan efter bästa förmåga. Reservationer görs till 
förmån för enligt ytterligare aktiviteter som planeras spontant 
under året och/eller synpunkter från medlemmar. Avviker 
verksamheten från planen så skall styrelsen kunna redogöra på 
stormöte för föreningens medlemmar, varför planen inte har 
fullföljts. 
 
Denna verksamhetsplan har antagits av styrelsen den 26 mars 2019, 
efter dialog med föreningens medlemmar, vilka samtliga kunnat 
lämna synpunkter och påverkat planens utformning. 
Verksamhetsplanen gäller från 2019-03-26 till 2019-12-31. 
 

Föreningens syfte och mål 
Föreningen Energisystemteknologerna är en organisation vars 
syfte är att främja studietiden för studerande vid 
civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala Universitet, 
UU, och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Föreningens 
huvudsakliga mål är att representera sektionen 
civilingenjörsprogrammet i energisystem inom Uppsala teknolog- 
och naturvetarkår, UTN. För att få representera en sektion måste 
föreningen följa direktiv från kåren, vilka beskrivs i dokumentet 
arbetsordningen för sektioner framtagen av Uppsala teknolog- och 
naturvetarkårs fullmäktige. Arbetsordningen kan sammanfattas 
som att föreningen ska skapa gemenskap bland studenterna på 
programmet, bevaka programstudenternas intressen inom 
utbildning-, arbetslivs-, studiesociala och internationella frågor. 
Föreningen åtar sig även ställa upp med representanter i kårens 
utskott och fullmäktige. 
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Organisation 

Stadgar 
Föreningen bedrivs som en ideell studentförening. Hur föreningen 
ska styras och föreningens syfte finns dokumenterat i föreningens 
stadgar. Stadgarna finns tillgängligt för medlemmarna och 
medlemmarna äger rätt att påverka stadgarna genom föreningens 
stormöten. 

Medlemmar 
Studenter som studerar civilingenjörsprogrammet i energisystem 
vid UU och SLU har möjlighet att vara medlem i föreningen. 
Medlem i föreningen kan man också bli genom att ansöka om det 
och betala föreningens årsavgift som under stormötet HT18 
fastslogs till 0 kronor för år 2019. 

Stormöten 
Föreningen håller stormöten två gånger per verksamhetsår, en 
gång under vårterminen respektive höstterminen. Punkter som 
måste tas upp under stormötena finns nedtecknat i stadgarna. 
Stormötena 2019 är planerade till maj och november.  

Styrelse 
Styrelsen kommer år 2019 att bestå av 10 stycken ledamöter varav 
en stycken ordförande. Styrelseledamöternas ansvarsfördelning 
2019-01-01 fram till stormötet VT19 är följande: 
 
Ordförande 
Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig  
Näringslivsansvarig 
Studierådsordförande 
Studiesocialt ansvarig 
Klubbmästare 
Idrottsansvarig 
Alumnansvarig 
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Internationellt ansvarig 
Informationsansvarig 

Styrelsemöten 
Styrelsen sammanträder i regel varje vecka. Styrelsemöten 
kommer att ske på en vardag enligt beslut av styrelsen. Ordinarie 
tid är 17:30 - 19:00. I samarbete med mötena kommer styrelsen 
även sträva efter att umgås tillsammans efter mötena för att stärka 
gemenskap inom styrelsen. Undantag för styrelsemöten kan 
förekomma under speciella omständigheter som tentaperioder 
eller lov. Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar, önskar en 
medlem att delta på ett styrelsemöte så kontaktar medlemmen 
valfri styrelseledamot som meddelar övriga ledamöter. 

Stormöten 
Föreningen håller i stormöten en gång per termin, och därmed två 
gånger per år. Stormöten under 2019 planeras till maj och 
november. 
 

Föreningspolicy 
 
Inom FET har vi fyra olika policys för miljöarbete, föreningens 
ekonomi, Engagerarmärke och GDPR. Styrelsen 2019 har som mål 
att skriva en policy om sektionsrummet och revidera policyn om 
miljöarbetet. 

Stadgaändringar 
Efter stormöte HT17 har stadgan reviderats och uppdaterats enligt 
beslut. Därefter har inga revideringar skett. 
 

Styrelsens sammansättning 
Sammansättningen av styrelsen VT19 kommer inte ändras, utan 
behållas efter beslut fattat på stormötet VT18.  
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Verksamhet 

Studiebevakning & Utbildning 
Studierådsordförande i föreningen har ansvar för att sköta 
studiebevakning och kontakt med lärare och kursansvariga. 
För posten finns ett antal kontinuerligt återkommande områden 
som ska innefattas. Detta gäller först och främst att kalla till och 
hålla i studierådsmöten ungefär två gånger per termin, där alla 
studenter på programmet är välkomna att diskutera och framföra 
åsikter gällande sin utbildning. Dessa åsikter skall sedan 
representeras i programrådet som hålls tre gånger per termin.  
 
Under året ansvarar Studierådsordförande för att samtliga kurser 
utvärderas, sammanställs och diskuteras, samt vid behov tas upp i 
programrådet och/eller med berörda lärare. Som hjälp i arbetet 
tillsätts årskursrepresentanter som bland annat är ansvariga för 
utvärderingen på de kurser studenten läser och hjälper till att 
framföra åsikter från sin årskurs till studierådsordförande. 
Årskursrepresentanterna bildar ett studieråd som tillsammans med 
Studierådsordförande kommer jobba för att hålla kvalitén på 
ES-programmet på en hög nivå. 
 
Studierådsordförande ansvarar även för mentorskapsprogrammet 
för årskurs ett, vilket är ett stöd i utbildningen från äldre studenter. 
Programmet kommer startas under hösten och genomföras med 
SI-metoden. 

 
För verksamhetsåret finns som övrigt mål att fortsätta arbeta 
tillsammans med programansvariga för att sammanställa vilka 
frågor vi vill driva och vad vi har för långsiktiga gemensamma mål 
i vårt arbete med programmets utformning. Här under ligger 
frågor som kursutvärderingsformer samt programmets bredd och 
fördjupning. Föreningen kommer under verksamhetsåret 2019 
genomföra kursutvärderingsevent för att främja ett större 
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deltagande i kursutvärderingar.  
 
Kontinuerligt arbetar vi med att förbättra kommunikationen 
mellan lärarna på programmet och mellan de båda universiteten, 
för att skapa bättre förståelse för programmet som helhet och de 
enskilda kursernas bidrag. Detta lär kunna ge positiva effekter för 
utbildningen.  
 
Under ES-veckan i april kommer även årets ES-student och 
ES-kurs utses baserat på nomineringar och motiveringar som 
medlemmar i föreningen skickar in.  
 

Studiesocialt 
Styrelsens studiesocialt ansvarig fungerar som en kontaktperson 
mellan UTN:s studiesociala utskott och sektionen. Ombudet 
arbetar för att driva studierelaterade frågor som inte är direkt 
förknippade med utbildningen. Det kan till exempel vara 
studenthälsa, studenträttigheter eller studiemiljö som belysning 
eller ventilation. Ombudet deltar på styrelsemöten och möten med 
UTN:s studiesociala utskott en gång per månad tillsammans med 
övriga sektioners ombud.  
 
Främsta uppgiften är att arbeta för en bra studiemiljö med 
jämställdhet och likabehandling. Detta görs förebyggande genom 
att anordna föreläsningar och sociala evenemang som stärker 
sammanhållningen på programmet. Ombudet skall dessutom vara 
anträffbar för föreningens medlemmar att kontakta, anonymt eller 
inte, om de stöter på studiesociala problem. I år kommer fokus 
läggas på jämställdhet, stresshantering och välbefinnande.  

Sektionsrum   
Föreningen fick under hösten 2017 tillgång till ett sektionsrum, 
vilken föreningens studiesocialt ansvarig har ansvar över. Under 
2018 skrevs en policy för detta rum. Fokus kommande år kommer 
vara att utveckla denna policy. Områden där policyn behöver 
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uppdateras är användningen av frysen då försäljning av mat avser 
att påbörjas under kommande år. Finansiering av sektionsrummet 
skall lösas genom att hitta en sponsor som står för halva kostnaden, 
alternativt hitta en annan sektion att dela rummet med. Målet är att 
hitta en sponsor innan årsskiftet 2019/2020.  
 

Sektionsrumsansvarig 
För att underlätta hanteringen av sektionsrummet ska en person 
förtroendeväljas som sektionsrumsansvarig. Målet för kommande 
år är att hitta en student som tillsammans med studiesocialt 
ansvarig arbetar för att sektionsrummet ska vara tillgängligt och 
användbart för studenter på ES-programmet.   

Föreläsningar 
Styrelsens studiesocialt ansvariga ämnar i år anordna föreläsningar 
om psykisk ohälsa tillsammans med andra sektioner. Detta 
planeras äga rum i mars månad. 

Event 
Studiesocialt ansvarige planerar att tillsammans med övriga 
styrelsen anordna event med syfte att verka avstressande samt öka 
den studiesociala hälsan inom programmet. Därutöver planeras 
samarbete med övriga sektioner för att anordna lunchföreläsningar 
om psykisk ohälsa.  

Alumn 

Alumnprogrammet 
Styrelsens alumnansvariga ska under året ansvara för att driva 
Alumnprogrammet där studenter erbjuds att träffa 
programalumner i mindre grupper. Syftet är att ge ES-studenterna 
möjlighet att ställa frågor till en person som har genomgått samma 
utbildning och som idag jobbar. Förhoppningen är att 
ES-studenterna får ta del av viktiga erfarenheter och insikter om 
arbetslivet och övergången från studier till arbete. 
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Alumnevent 
Under varje termin har alumnansvarig ansvaret att ordna minst ett 
alumnevent utöver alumnprogrammet. Under vårterminen 
kommer det anordnas en alumngasque där programmets alla 
studenter och alumner är inbjudna. 

Kontakt och statistik 
Alumnansvarig ska verka för en fortsatt kontakt med ES-alumner, 
till exempel genom Facebook eller mail, samt bistå vid 
sammanställning av statistik över vad ES-alumner arbetar med.  

Internationellt 

Event 
Den internationellt ansvarige ska planera och genomföra minst ett 
event per termin. Förslagsvis sker eventen i samarbete med 
civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik och är inriktat 
på utbyte med andra universitet, praktik utomlands och minor 
fields studies, MFS. Dessa event är tänkt att ge information om 
utbyten samt att motivera studenterna att söka utbyte. Eventen 
skall helst ligga anpassat till ansökningsperioder för utlandsstudier. 

Information 
Information om utbyten, praktik och MFS skall tillhandahållas 
genom event på hemsida och Facebook. En “snabbguide” skall 
skapas och publiceras på hemsidan innan sommaren och deadlines 
för sökperioder skall uppmärksammas. 

Internationella utskottet 
Den internationellt ansvarige skall dessutom aktivt medverka i 
UTN:s internationella utskott. 
 

Näringsliv 

ES-veckan 
Energisystemsveckan, ES-veckan, infaller i april 2019 och planeras 
av ES-veckans kommité. Det är en inspirationsvecka för studenter 
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på programmet som innefattar olika typer av event. 
Näringslivsansvarig är kontaktperson för ES-veckans kommitté. 
Event som är planerade till ES-veckan 2019 är bland annat 
sportevent, lunchföredrag och ES-gasquen.  
 

Hemortsambassadör 
Som  hemortsambassadör åker man till sin gamla gymnasieskola 
och berättar om hur det är att läsa på Teknat och på sitt program. 
Detta arrangeras av Teknats studentsamordnare och studenterna 
som åker får en betald resa till sin hemort. 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.  

Lunch- och kvällsevent med företag 
Under året arrangeras lunch- och kvällsevent med företag. På 
luncher är detta ofta föreläsningar och på kvällar kan det vara 
mingel, debatter eller caselösning.  

Paneldebatt 
En debatt om Hållbar Konsumtion hölls den 4 februari 2019 i 
samarbete med W-sektionen och STS-sektionen där specialister 
inom området bjudits in. 

 
Företagsevent planeras kontinuerligt under året tillsammans med 
intressanta företag för föreningens medlemmar. Styrelsens 
förhoppning är att kunna anordna minst två företagsevent per 
termin exklusive ES-veckan. 

Socialt 

Pubrundor 
Under året kommer två pubrundor (nationsrundor) att anordnas. 
Syftet är att träffa studenter på programmet från alla årskurser och 
därmed främja sammanhållningen inom programmet. Under 
kvällen finns ett genomgående tema och man går tillsammans med 
sina kamrater mellan nationerna. 
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ES-gasquen 
ES-veckan, som år 2019 infaller i april, avslutas med en storslagen 
ES-gasque på Östgöta nation. Här samlas ES-studenter från alla 
årgångar och har en trevlig kväll tillsammans.  

Norreda 
I maj kommer en resa till Norreda att anordnas. Hit kan alla 
studenter från ES åka och ta en helg ledigt från sina studier genom 
att bada i en sjö, sitta i bastu eller bara umgås med sina vänner 
framför en brasa på kvällen. 

Kräftskiva 
Under mottagningsveckorna hålls en kräftskiva, oftast tillsammans 
med en annan sektion. Man tar med sig kräftor och tillbehör och 
umgås med sina vänner under en härlig sommarkväll. 
 

Maskot 
FET har en program maskot som är en Panda som kan användas på 
interna social evengamang. 
 

Idrott 
Föreningen planerar att så gott som varje vecka ge medlemmarna 
tillfälle till ett sportevent. Det kommer att variera lite men oftast 
vara innebandy eller futsal på vintern och fotboll på våren och 
hösten. Under vissa tillfällen kommer andra sporter som 
efterfrågas att arrangeras. Dessa tillfällen ger medlemmarna chans 
att röra på sig och öka sammanhållningen i föreningen.  
 
Tidigare års träningar har varit väldigt lyckade med ett högt 
deltagande. Under våren 2019 planeras fler former av event, bland 
annat en bordtennisturnering och ett skridskoåkningstillfälle.  

 
Förutom detta kommer Idrottsansvarig även vara med och 
arrangera Ångströmsmästerskapen tillsammans med övriga 
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sektionsföreningars idrottsansvariga.  
 

Information, kommunikation och marknadsföring 

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev skrivs av ordförande och skickas ut till medlemmarna 
varje måndag. Nyhetsbreven innehåller information om 
kommande event som anses vara av intresse för medlemmarna, 
t.ex. studierådsmöten, FET-lunch, lunchföredrag och sociala event. 
Medlemmar kan skicka in information de vill ha med i 
nyhetsbrevet senast fredagen innan. Information från UTN eller 
Ultunas studentkår kan även komma att publiceras. Nyhetsbreven 
kan även komma att innehålla information om jobbmöjligheter 
och andra tjänster som anses vara relevanta för medlemmarna. 

Hemsida 
Föreningen har en egen hemsida, es.utn.se. Här skall man både 
som student, icke-student och företag hitta information om 
föreningen och utbildningen civilingenjörsprogrammet i 
energisystem. Hemsidan hålls uppdaterad av styrelsens ledamöter 
samt av ES-veckans kommitté. 

Sociala medier 
Föreningen Energisystemteknologerna använder sig år 2019 av 
Facebook (Föreningen Energisystemteknologerna – FET) samt 
Instagram (essektionen). Styrelsen har beslutat att inte använda 
snapchat som social kommunikationskanal.  Styrelsen 2018 införde 
en ny Facebook kanal med namn “FET Informerar” som styrelsen 
2019 kommer att fortsätta använda. Syftet med denna kanal är att 
öka spridningen av information annonserat av styrelsen.  

FET-lunch 
En av de informationskanaler som styrelsen kommer att använda 
är de s.k. FET-luncherna, vilka är planerade till två stycken per 
termin. Under dessa luncher (12.00-13.00) bokar styrelsen en 
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åhörarsal dit medlemmarna är välkomna att äta sin lunch medan 
styrelsen presenterar viktig information som rör föreningens 
verksamhet. Luncherna används även som ett sätt att samla in 
medlemmarnas tankar och åsikter. Föreningen brukar bjuda på 
fika. Möjliga teman som kan tas upp på FET-luncher är: 
verksamhetsplan, profilprodukter, valspäck, stadgeändringar och 
brainstorming kring förslag på verksamheter.  

Profilprodukter 
Föreningen ansvarar för inköp och försäljning av sektionsoveraller. 
Styrelsen ämnar även under året undersöka vilka profilprodukter 
som medlemmarna önskar. Styrelsen kommer att köpa in de mest 
eftertraktade profilprodukterna och bedriva försäljning av dem. 

Dokumentation 
Vid varje styrelsemöte skrivs ett protokoll för att dokumentera vad 
styrelsen har pratat om och vad som bestämts. Dessa finns 
tillgängliga i styrelsens Dropbox och i Drive kopplad till styrelsens 
mailkonton. Mötesprotokollen kan medlemmar begära ut om de är 
intresserade av att följa styrelsens arbete.  
 
Vid varje stormöte skrivs ett protokoll för att dokumentera vad 
som diskuteras och bestäms, bland annat vilka som blivit tillsatta på 
styrelsens poster och andra förtroendevalda inom sektionen. Efter 
stormötet uppdateras stadgarna i enlighet med eventuella beslut 
som påverkar dessa. Både stadgar och stormötesprotokoll finns 
tillgängliga på FET:s hemsida.  
 
Varje år skriver styrelsen en gemensam verksamhetsplan för att 
fastställa vad vi vill göra under året och hur detta kopplas till 
medlemmarna. I slutet av varje år skrivs en verksamhetsberättelse 
där styrelsen berättar vad de gjort under året. Detta görs för att 
kunna koppla till verksamhetsplanen och riktningen mot 
medlemmarna. 
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Samarbeten 
Föreningen ingår i en rad olika samarbeten. Föreningens främsta 
samarbetspartners är UTN samt övriga sektionsföreningar. 
Föreningen har även ett samarbete med Unga Forskare. 

 
Ekonomi 
FET:s tillgångar är till för att genomföra styrelsens och i 
förlängningen medlemmarnas visioner. De lyckade eventen med 
bland annat pluggfika kommer vara återkommande även under 
2019. Utöver detta kommer även pengar läggas på att utveckla 
sektionsrummets verksamhet samt på mat och fika till evengemang 
så som stormöten och julbord. Under 2019 ska FET arbeta för att 
göra ekonomin tydligare för medlemmarna. Detta kommer att 
göras genom att presentera årets budget i samband med 
vårterminens stormöte.  

Granskning 
Föreningens och styrelsens arbete utvärderas av medlemmarna 
under varje stormöte där medlemmarna har stor möjlighet att 
påverka föreningen. Styrelsen ska även vara lyhörda under året för 
att ta till sig medlemmarnas åsikter.  
 
Vid verksamhetsårets slut sammanställer styrelsen en 
verksamhetsberättelse där styrelsen ska redovisa sin verksamhet 
under det gångna året. Verksamheten ska stämma överens med 
den antagna verksamhetsplanen och avvikelser från 
verksamhetsplanen ska redovisas. Revisorn granskar kassörens 
arbete och läser igenom styrelsens verksamhetsplan. Revisorn ger 
under stormötet VT19 ett utlåtande om hur verksamheten skötts 
under 2018.  
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